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n Europa, aproximativ 15 milioane de persoane au cerințe educaționale speciale (CES) și, adesea,
acestea părăsesc școala fără a dobândi o diplomă sau o calificare, înainte de a demara cursuri
vocaționale speciale. Drept urmare, adesea persoanele cu CES devin șomere sau inactive și, chiar
și în cazurile în care angajarea lor pare un succes, își păstrează statutul de inegalitate față de
semenii lor.

Acesta este motivul pentru care proiectul MAGIC SENS - MAnaging Graduated Approach and
Including balanced Curriculum – Gestionarea Abordării Graduale și Includerea unei Curricule Echilibrate pentru
elevii cu CES, co-finanțat prin ERASMUS+ - KA2 Parteneriat strategic pentru educația în școli, are ca scop
îmbunătățirea abilităților și competențelor cadrelor didactice și a celor care lucrează în sectorul
învățământului, având ca scop predarea către elevi cu CES.

MAGIC SENS va înființa o rețea stabilă compusă din diverșii actori implicați în procesul de învățare din 4 țări
europene – România, Irlanda, Italia și Grecia – și va dezvolta un ghid, o platformă de schimb și diseminare și
un curs de pregătire, cu scopul de a sprijini și îmbunătăți predarea către elevii cu CES de către cadre didactice
din ciclul primar, gimnazial și liceal.

Rezultatele estimate ale proiectului includ dobândirea de către cadrele didactice de abilități specifice care să
le permită abordări inovative și instrumente pentru elevii cu CES, întărirea instrumentelor pentru combaterea
eșecului și abandonului școlar al elevilor cu CES, creșterea procentului elevilor cu CES în cadrul universităților
și implementarea de strategii cu scopul de a le facilita acestora accesul la piața muncii, ținându-se cont de
atitudinile individuale și de abilitățile și talentele potențiale ale acestora.

MAGIC SENS reprezintă rezultatul cooperării dintre FSLI, organizație sindicală reprezentativă la nivel național
în domeniul învățământului în România, furnizorul italian de programe de formare FORMA.Azione, Dyslexia
Association din Irlanda, asociația română de părinți Asociația București Pentru Copii Dislexici, Federația
patronală SEV Hellenic, compania greacă de cercetare și consultanță C.M. Skoulidi & Sia E.E., și CENTRO F.A.R.E.
din Italia, centru de diagnosticare detaliată și sprijin pentru persoanele cu CES (cerințe educaționale speciale).

INTRODUCERE

MAGIC SENS pe scurt

Cerințe educaționale speciale - Definiție

Conform raportului de politici “Sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES)” dezvoltat de
RAND Europe pentru Direcția Generală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din
cadrul Comisiei Europene, “în ciuda importanței universal acceptată acordată sprijinirii copiilor cu CES, nu
există nici un acord la nivelul Europei cu privire la ce reprezintă nevoile speciale de educație”. Utilizarea unei
definiții acceptată de comun acord la nivelul UE este împiedicată de absența unui sistem armonizat de
clasificare a dificultăților individuale de învățare  și de diferențele din Europa cu privire la etichetele utilizate
pentru a categorisi copiii cu  și înțelegerile sociale care stau la baza acestora.

Majoritatea definițiilor includ un spectru larg de condiții care privesc deficiențele fizice, mentale, cognitive și
educaționale. Printre acestea, Rețeaua de experți în științele sociale ale educației și învățământului (NESSE)
distinge între dificultăți normative și ne-normative: dificultățile fizice și senzoriale sunt incluse în categoria
normative, pentru care există un consens larg cu privire la ceea ce reprezintă funcționarea normală și
măsurători obiective; dificultățile ne-normative sunt acelea asupra cărora există mai puțin consens cu privire
la funcționarea normală și unde părerile profesioniștilor joacă un rol important în identificare, cum ar fi
dificultăți de învățare ce includ dislexia.

În spiritul proiectului, ne vom concentra pe CES – cerințe educaționale speciale, dificultăți ne-normative, cu
precădere acelea care pot fi abordate de către cadrele didactice, prin cursuri și instrumente adecvate:

• dislexia (tulburarea citirii);
• disgrafia și disortografia  (tulburarea scrierii); 
• discalculia (tulburarea calculării).
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Scopul ghidului este de oferi un sprijin concret cadrelor didactice din țările incluse în proiect, prin descrierea
de abordări și practici interesante de evaluare a nevoilor speciale de educație, pentru
accelerarea educației incluzive pentru elevii cu CES/

Abordare și metodologie

Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a
dimensiunii europene a predării (2018/C 195/01) angajează Statele Europene în promovarea educației
incluzive prin “asigurarea accesului egal la o educație de calitate și favorabilă incluziunii pentru toți elevii și
studenții, inclusiv pentru cei proveniți dintr-un context de migrație sau din medii socioeconomice
dezavantajate, pentru cei cu nevoi speciale și pentru cei cu handicap”. În același timp, Recomandarea
subliniază nevoie de a permite cadrelor didactice promovarea valorilor comune și a livrării de educație
incluzivă prin promovarea educației inițiale și continue, a schimburilor și a activităților de învățare reciprocă
și de consiliere reciprocă […] pentru personalul didactic”.

Ținând cont de Recomandare, proiectul MAGIC SENS are ca scop oferirea de instrumente și metodologii
inovative pentru cadrele didactice care predau elevilor cu CES , precum și celor îndeplinesc activități de
predare și formare profesională. 

În vederea atingerii acestor obiective, am demarat procesul de înființare a unei rețele globale de factori care
sunt implicați în procesul educațional, atât la nivel trans-sectorial (sindicate/școli/institute de formare) și la
nivel trans-național (diferitele țări implicate); apoi am planificat dezvoltarea de activități și instrumente
specifice adresate cadrelor didactice din ciclurile primar, gimnazial și liceal cu scopul de a sprijini și îmbunătăți
procesul de predare către elevii cu nevoi speciale de educație, și cu scopul de creștere a gradului de
conștientizare a comunităților locale cu privire la nevoia de cooperare între factorii de decizie, furnizori de
servicii, școli, formatori urmărindu-se un proces educativ mai calitativ și mai incluziv pentru elevii cu CES.

În particular, activitățile care au făcut posibilă realizarea acestui Ghid au fost: 
• Cartografierea  practicilor, metodologiilor și legislației privind contextul CES în domeniul educațional

– acțiunea a avut ca scop colectarea și sistematizarea diverselor abordări și experiențe pozitive în
sprijinirea elevilor cu CES din România, Irlanda, Italia și Grecia, cu aplecare asupra identificării timpurii
a copiilor cu risc (preșcolari); procesul formare de diagnosticare; programe de intervenție timpurie;
legislația în vigoare privind CES (drepturi și recunoaștere); primirea la locul de învățare, modificarea
acestuia și sprijin în acest demers; oportunități de învățare și dezvoltare pentru copiii cu CES în afara
școlii. 

• Respectarea activităților curriculare în ciclul  primar, cu scopul de a colecta dovezi cu privire la practicile
și metodele adoptate de către cadrele didactice pentru a aborda elevii cu nevoi speciale de educație.
Scopul acestei activități este de a sprijini bunele practici strânse și descrise în procesul de mapare cu
comentarii specifice provenind din observația directă a procesului de învățare/predare, în vederea
identificării posibilelor nevoi de formare ale cadrelor didactice și zone de îmbunătățit de abordat prin
activitățile proiectului lor MAGICSENS.

• Focus grup cu cadre didactice și factori cheie din procesul de învățare cu scopul de a identifica nevoile
de formare ale cadrelor didactice dintr-o perspectivă națională, trans-națională și trans-sectorială, cu
referire specifică la sprijinirea tinerilor cu CES de către școli.

Prin aceste activități, pe baza unei abordări multilaterale, am colectat și definit în acest Ghid un set de resurse
și link-uri pentru a sprijini cadrele didactice la adoptarea de acțiuni de îndepărtare a barierelor în calea
educației prin implementarea de procese CES eficiente.
Ghidul va fi valorificat ca suport didactic pentru conceperea și realizarea unei platforme online dedicată
instrumentelor și metodologiilor de predare către tinerii cu CES, și ca module de formare de referință.

În cele din urmă, aceste instrumente vor face posibilă conceperea unui curs online pentru cadre didactice și
pentru acei subiecți care desfășoară activități de predare către elevii cu CES în diferite etape ale procesului
de educație. 

Ghidul

IN
TR

O
D

U
CE

R
E

4

CES Ghid pentru profesori



Ghidul are, de asemenea, ca țintă Cadrul național pentru nevoile speciale de educație  existent în 4 țări
europene – România, Grecia, Irlanda și Italia – pentru a permite diverșilor actori cheie și factori implicați în
procesul de învățământ o mai bună planificare și dezvoltare a acțiunilor în favoarea elevilor cu CES.

Conform acestei perspective, ghidul poate fi, de asemenea, utilizat la model la nivel trans-național pentru a
sprijini și accelera competențele de predare în domeniul CES; în plus, are ca scop sprijinirea evaluarea
programului de mobilitate în Europa, mai ales cu privire la strategiile și practicile dedicate elevilor cu CES. 

Ghidul are la bază o abordare graduală, un ciclul din 4 părți prin care acțiunile sunt revizuite și rafinate ca și
proces de înțelegere a nevoilor de sprijin ale unui elev. De fapt, cadrele didactice își evaluează, planifică,
implementează și revizuiesc constant abordarea de predare către toți elevii și, acolo unde se identifică o
posibilă nevoie educațională specială, acest proces ciclic ar trebuie să devină unul mai adaptat.

Pentru a ghida cadrele didactice și pentru a obține rezultate concrete, practicile colectate și informațiile de
referință au fost grupate după cum urmează: 

1. 1. Evaluare
1a. Identificarea timpurie a copiilor în situații de risc (preșcolari):  practici privind definirea formală a ‘copiilor
în situații de risc’ , proceduri / protocoale de screening pentru educatori, formarea acestora, informații
disponibile pentru părinți și educatori, prezența specialiștilor/departamentului pentru CES în cadrul
educațional, cu aplecare pe dezabilități educaționale speciale ca și dificultăți ne-normative ce necesită diferite
abordări în evaluare, în funcție de sistemul cultural, educațional al fiecărei țări, limbă etc. 
1b. Procesul formal de diagnoză: practici privind echipa și procedurile/protocoalele de diagnoză agreate în
mod formal, instrumente de diagnoză standardizate bazate pe dovezi disponibile pentru specialiști,
metodologie de evaluare agreată și criterii de eligibilitate pentru CES cu referire specifică la dizabilități speciale
de învățare, evenimente pentru diseminarea celor mai bune  practici. 
1c. Legislația în vigoare pentru CES: drepturi și recunoașterea CES, legi și/sau reglementări specifice cu privire
la CES și educație, definiția oficială a CES; legislație specifică pentru dizabilități speciale de învățare. 

2. Planificare
2a. Programe de intervenție timpurie: practici privind disponibilitatea specialiștilor din sistemele public și
privat, dezvoltarea și monitorizarea Planului de formare a personalului și programe bazate pe fapte. 

3.  Implementare
3a. Primirea la locul de învățare, modificarea acestuia și sprijin în acest demers: practici privind  clasele
"prietenoase CES" în școli, sprijin în clasă, sprijin individual și în procesul de predare; recomandări didactice
pentru cadrele didactice în clasă în vederea adaptării abordării acestora față de elevii cu CES în timpul
procesului de învățare; instrumente pentru îmbunătățirea capacității de învățare a elevilor cu CES.
3b. Oportunități de învățare & dezvoltare pentru copiii cu CES (în afara școlii): programe tip after-school,
instrument de ajutor la teme pentru părinți, evenimente de învățare extra-curriculare.

4. 4. Revizuire  
Ghidare, metodologii și instrumente pentru urmărirea progreselor înregistrate de elevi:  practici pentru
ghidarea elevilor, indicatori și măsuri de evaluare, revizuirea obiectivelor și planurilor didactice.
Practicile vor fi grupate pe categorii și subcategorii de referință, inclusiv informațiile colectate în fiecare dintre 
țările participante la proiect.
La sfârșitul ghidului o secțiune va fi dedicată abilităților și competențelor utile/necesare pentru cadre
didactice/formatori pentru o mai bună întâmpinare a nevoilor educaționale ale elevilor cu CES și a
așteptărilor familiilor/părinților acestora, în vederea punerii bazelor formării ulterioare a cadrelor didactice.

Cum utilizăm ghidul

Ghidul este conceput ca un instrument practic și flexibil, care poate fi adaptat diverselor nevoi ale elevilor cu CES. 

El poate fi utilizat ca sursă de informații cu privire la diversele domenii de practică pentru situații diferite;
puteți utiliza practicile prin adaptarea lor la contextele dvs. educaționale, combinându-le
sau alegând una singură. 5
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Sunteți încurajați să revizuiți fiecare practică în vederea satisfacerii fiecărei cerințe speciale și, în acest sens,
fiecare document este disponibil în format word. Versiunile dvs. personalizate trebuie doar să menționeze
proiectul și logo-ul finanțării. Puteți utiliza, de asemenea, ghidul în formatul publicat, în conformitate cu
regulamentul Creative Commons.

Se recomandă ca practicile să fie implementate împreună cu personalul din școli și în cooperare cu factori
externi, în vederea îmbunătățirii  gradului de conștientizare și a competențelor întregii comunități cu privire
la practici de educație incluzivă.

Aspecte etice

Anumite practici din acest Ghid pot implica consultarea cu copiii și familiile acestora, precum și cu personalul
serviciilor sociale, de sănătate și educație, astfel încât atunci când le replicați sau adaptați, asigurați-vă că
abordați corect aspectele etice privind protecția datelor cu caracter personal  și implicarea individuală, precum
și posibilele date și informații înregistrate.

Este necesar ca activitățile și rezultatele practicilor să respecte cu strictețe regulile stabilite privind caracterul
privat și protejarea datelor, în vederea asigurării consimțământului informat al tuturor participanților la
proiect și pentru a asigura utilizarea informațiilor exclusiv în scopurile proiectului.

Următoarele permisiuni pot fi necesare: 
Acordul părinților pentru a:

• documenta observațiilor asupra copilului acestora în mediul său,
• include fotografii ale copilului acestora,
• include copilul acestora în video-clipuri,
• consulta copilul acestora,
• utilizare mostre de lucru ale copilului acestora,
• utiliza cele de mai sus pe pagini de internet sau pe Facebook.

Acordul copiilor pentru a: 
• îi observa pe aceștia în mediul lor,
• îi include în fotografii,
• îi include în video-clipuri,
• îi consulta,
• le utiliza mostrele de lucru,
• îi posta pe pagini de internet sau pe Facebook.

Acordul personalului pentru a: 
• îi observa pe aceștia la lucru,
• îi include în fotografii,
• îi include în video-clipuri,
• îi consulta,
• le utiliza mostre de lucru,
• îi posta pe pagini de internet sau pe Facebook.

Este important ca părinții, copiii și personalul să înțeleagă cum ce datele ale lor vor fi utilizate, cum vor fi
acestea utilizate și unde vor fi acestea utilizate pentru a se asigura consimțământul informat. 
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n conformitate cu Legea nr. 4547/2018 a Ministerului Educației și Afacerilor Religioase din Grecia,
cadrele didactice care observă anumite dificultăți de învățare ale elevilor, le aduce la cunoștința
părinților și EDEAY (Comitetul pentru diagnosticare, evaluare și sprijin în educație) și/sau a
Centrelor pentru sprijin educațional și consiliere (Centre KESY). EDEAY funcționează în numeroase
școli, mai ales în cele cu Unități pentru integrare. Evaluarea, programul diferențiat și sprijinul
general al copilului în vederea depășirii barierelor educațional sau psihosociale din procesul de
învățare sunt efectuate de comitet multidisciplinar de nivel 1 (Legea 4115/2013, FEK

315/2014/2014). 

În cazul în care este necesar sprijin suplimentar ulterior implementării programului de intervenție pe termen
scurt, EDEAY trimite copilul către KESY (Legea 4547/2018, art.10) Astfel, în procesul de identificare a nevoilor,
elevii care par a experimenta dificultăți de învățare persistente, sunt înregistrați, în colaborare cu cadrele lor
didactice, de către EDEAY, și, la solicitarea părinților, vor fi evaluați suplimentar de către centrele KESY. Conform
Legii 4547/2018, Centrele pentru sprijin educațional și consiliere (KESY) funcționează în sediile Direcțiilor de
educație, conform articolului 6 din legea 4547/2018 și reprezintă unități organizate ale Direcțiilor Regionale
pentru Învățământ.

Misiunea Centrelor KESY în conformitate cu prevederile articolului 7 din legea 4547/2018 este de a sprijini
școlile în vederea asigurării accesului egal pentru toți elevii și de a promova dezvoltarea și progresul psihosocial
armonios al acestora. În vederea îndeplinii misiunii lor, Centrele KESY efectuează cercetări cu privire la nevoile
educaționale și psihosociale, precum și activități de ghidare în carieră, sprijinire a activității unităților școlare
prin oferirea de informații, formare profesională și prin creșterea gradului de conștientizare la nivelul
comunității. 

Toate acțiunile Centrelor KESY au orientare educativă și urmăresc sprijinul multidimensional al activității
unităților școlare și al întregii populații de elevi în aria lor de responsabilitate. 

Responsabilitățile și pilonii cheie ai Centrelor Kesy sunt definite în conformitate cu prevederile Articolului 7 din
Legea 4547/2018 și privesc: investigarea și evaluarea nevoilor educaționale și psihosociale, oferirea de
intervenții educaționale și psihosociale targetate și acțiuni de ghidare a carierei, cofinanțate prin programul
Erasmus+ al Uniunii Europene T 2018 – 1- RO01-KA201-049489 sprijin pentru unitățile școlare prin informarea
și educarea comunității școlare și creșterea gradului de conștientizare al comunității.

Diagnosticarea nevoilor educaționale și psihosociale pentru copiii cu CES conform prevederilor din paragrafele
2 și 7 din Legea 4547/2018 din Grecia include: procesul de înregistrare a nevoilor de evaluare ulterioare,
procesul de evaluare educațională și psihosocială și formularea unei evaluări individuale, redactarea de rapoarte
de evaluare cum ar fi raportul privind istoria socială, evaluarea educațională și psihologică și alte evaluări, și
păstrarea dosarului individual al fiecărui elev examinat, explorarea cererilor de sprijin psihosocial și de ghidare
în carieră, la nivel individual și de grup. 

Centrele KESY implementează acțiuni în vederea investigării nevoilor educaționale și psihosociale în cadrul
populației de elevi din regiunea lor, pentru a identifica posibile nevoi educaționale speciale sau dificultăți
psihosociale ale elevilor, posibile bariere structurale în calea învățării în cadrul comunității școlare pentru toți
elevii. Evaluarea individuală include evaluarea elevilor care au cerințe educaționale speciale sau a elevilor care
înfruntă alte dificultăți psihosociale, la nivel individual, cu emfază pe sprijinul personalizat.

DATE SPECIFICE ȚĂRII
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TITLU
Identificarea timpurie a copiilor în situații de risc în Grecia

DESCRIERE
Aproximativ 1/3 din copiii preșcolari prezintă riscul de sub-performanță în educație ceea ce poate conduce la
eșec școlar. Dificultățile au la bază probleme din naștere sau probleme identificate în primii ani. 
Termenul "risc" se referă la factori de mediu, sociali, biologici sau ereditari: 

• De mediu – factori de risc social: în societatea actuală, numeroși copii se află în pericol, procesul lor de
școlarizare fiind expus riscului, din cauza lipsurilor economice și sociale, a factorilor ce țin de sărăcie și
de un nivel socio-educațional scăzut. Dezvoltarea mentală și emoțională a copiilor de vârstă fragedă
care trăiesc în asemenea medii este amenințată de factori precum ar fi destrămarea familiei, condiții
sanitare precare, abuz și îngrijire de o calitate scăzută, condiții care cresc posibilitatea de eșec al copiilor
încă de la cele mai elementare niveluri de învățare. 

•  Biologici – factori de risc intrinseci: aceștia includ afecțiuni genetice, cromozomiale, anormalități
metabolice inerente, probleme biomedicale cum ar fi prematuritate, anorexie, răni, etc. care pot genera
probleme de dezvoltare culminând în dizabilități.

OBIECTIVE
Identificarea timpurie a copiilor în situații de risc are ca scop oferirea unui cadru pozitiv, de sprijin și
implementarea de programe de intervenție și includere specială și eliminarea pe cât posibil a sub-performanței
școlare sau a eșecului școlar. De la o vârstă fragedă, în anii preșcolari sau primii ani de școală, atunci când copilul
nu a deprins încă scrierea, se pot recunoaște anumite probleme în dezvoltarea fonologică, în vorbire sau alte
arii, cum ar fi dezvoltarea mobilității și dezvoltarea cognitivă. Aceste probleme, în funcție de calitatea,
intensitatea și frecvența lor, pot conduce la dificultăți de învățare la vârstă școlară sau chiar la eșec în învățare.
Aceste semne indică acei copii care se află în situații de risc cu dificultăți de învățare.

GRUPURI ȚINTĂ         
Grupul țintă este reprezentat de copii preșcolari cu semne timpuri de dificultăți de învățare, dar adesea aceste
dificultăți sunt subestimate (ca semne de imaturitate), nu sunt identificate la timp, cât mai devreme posibil,
sau copiii nu au acest la servicii educaționale speciale, deși ar avea nevoie de acestea și ar beneficia de pe urma
lor. 

Există, bineînțeles, copiii cu deficiențe (mentale, fizice, emoționale, lingvistice) identificate care primesc servicii
educaționale speciale.

CÂND
În timpul perioadei preșcolare (vârste între 4 și 6 ani)

CUM
Intervenția timpurie și programe de includere în clasă pentru copiii în situații de risc, cu semne de dificultate
timpurii.

LINK
http://www.pi-schools.gr/special_education/
https://slideplayer.gr/slide/5588344/
http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/index.php?id=gkaire-parmbase
http://www.esdy.edu.gr/?page=anaptyksipaidioykentraenimerosi

Identificarea timpurie a copiilor în situații de risc (preșcolari) 

DEFINIȚIA FORMALĂ A  "COPIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC"

CES Ghid pentru profesori



TITLU
Centrele KESY (Centre pentru sprijin educațional și consiliere) – EDEAY Comitetul pentru diagnosticare, evaluare
și sprijin în educație (Legea 4547/2018)

DESCRIERE
Prima evaluare este efectuată de către comitetul EDEAY la școală. Dacă în cadrul acesteia se depistează
dificultăți membrii săi (cadrul didactic însărcinat cu educația specială, psihologul, asistentul social) concept un
program de intervenție pe termen scurt. EDEAY (Comitetul pentru diagnosticare, evaluare și sprijin în educație)
funcționează în numeroase școli, mai ales în acelea cu Unități de integrare. Pentru a depăși barierele
psihosociale din cadrul procesului de învățare, evaluarea, programul diferențiat și sprijinul general al copilului
sunt efectuate de acest comitet multidisciplinar de nivel 1 (Legea 4115/2013, FEK 315/2014). În cazul în care
elevul are încă dificultăți, aceste este direcționat către KESY. 

KESY sunt centre de diagnostic și sprijin din cadrul Ministerului Educației din Grecia, care sunt formate din
echipe multidisciplinare și au responsabilitatea de e a evalua copiii începând cu vârsta preșcolară. Misiunea
centrelor KESY conform prevederilor legii  4547/2018, este de a sprijini școlile în procesul de asigurare a
accesului egal pentru toți elevii și de promovare a dezvoltării psihosociale armonioasă a acestora. În acest
scop, Centrele KESY efectuează cercetări cu privire la nevoile educaționale și psihosociale, efectuează evaluări,
planifică și implementează intervențiile educaționale și psihosociale, precum și activități de ghidare în carieră,
sprijină activitatea unităților școlare, formarea profesională și procesul de creștere a gradului de conștientizare
al comunității.

OBIECTIVE
Obiectivul EDEAY este de a identifica în școală și cu ajutorul cadrelor didactice, acei copii aflați în situații de
risc cu anumite dificultăți, de a interveni direct cu un program personalizat și de a monitoriza rezultatele.
Centrele KESY sunt responsabile pentru identificarea și diagnosticarea dificultăților educaționale sau de altă
natură și a nevoilor elevilor de vârstă preșcolară și școlară, inclusiv ale elevilor cu dizabilități sau cu cerințe
educaționale speciale (CES). Centrele KESY sunt, de asemenea, responsabile pentru emiterea raportului de
evaluare a cazurilor.

GRUPURI ȚINTĂ               
Copiii de vârstă preșcolară și școlară din școli de stat și private. Cadrele didactice care au elevi cu CES primesc
sprijin și de la EDEAY și de la KESY.

CÂND
Atunci când un cadru didactic recunoaște o dificultate, poate solicita ajutorul EDEAY, și, dacă este cazul, copilul
este orientat către KESY. Din păcate, nu toate școli au un comitet EDEAY. Dacă nu există acest comitet, părintele
poate solicita sprijinul KESY. 

CUM

Pentru ca KESY să evalueze un copil, părinții trebuie să solicite acest fapt centrului, inclusiv o diagnoză formală
din partea echipei multidisciplinare a centrului și sprijin în școală. KESY solicită inițial cadrelor didactice un
raport privind învățarea.   

LINK
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana-perifereia
https://blogs.sch.gr/
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/2282-systash-edeay-kathikonta
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TITLU
Expertiză și formare în educația specială

DESCRIERE
Cursul de specializare pe elevii cu CES este furnizat în Grecia de către universități, la nivel de doctorat sau
masterat sau se pot efectua 400 de ore de formare profesională în cadrul unui centru educațional care
cooperează cu universitățile. 

Centrele KESY, împreună cu centrele PEKES, au responsabilitatea de consiliere și sprijinire a cadrelor didactice
în activitatea lor cu copiii cu CES, precum și de diseminare a bunelor practici.  

O opțiune foarte importantă de carieră în domeniul educațional și de formare pentru cadrele didactice sunt
centrele PEK ale Ministerului Educației. Acestea sunt Centre de educație auxiliare (16 în Grecia) și
implementează programe educaționale pe termen scurt și lung, mai ales de educație specială, pentru cadrele
didactice din școlile de stat.

OBIECTIV
Obiectivul acestui proces de formare continuă este ca profesorii să poată răspunde nevoilor elevilor cu CES,
de a exploata eterogenitatea populației de elevi, de a promova integrarea, inovațiile și bunele practici (învățare
cooperativă, IT etc.), de a cultiva abilități importante elevilor, de a oferi sprijin și ghidare psihologică elevilor și
părinților, de a întări grupurile vulnerabile și de a aborda criza.  

GRUPURI ȚINTĂ               
Toate cadrele didactice, indiferent de grad, care au elevi cu CES în clase, toate cadrele didactice specializate pe
CES pentru a-și împrospăta cunoștințele, psihologi, asistenți sociali, logopezi,  terapeuți ocupaționali și alte
persoane cu tangență cu educația specială..

CÂND
Cursurile au loc adesea în Grecia, mai ales cele de 400 de ore. Centrele KESY și Coordonatorii educaționali (C.E.)
organizează, de asemenea, seminarii și conferințe pentru formare pe tema practicilor CES și diseminarea
acestora.

CUM
Cursurile postuniversitare și cursul de 400 de ore sunt disponibile și online, ceea ce le face mai accesibile.
Seminarii și conferințe sunt oferite cadrelor didactice de către KESY și CE din regiuni și sunt sprijinite de
Ministerul Educației.

LINKS
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/to-thema-eidiki-agwgi
https://www.semifind.gr/seminaria/list/Katigories/50/eidiki-agogi
https://elearningekpa.gr/categories/eidiki-agogi
https://spedu.gr/
http://e-epimorfosi.aegean.gr/
https://e-employ.gr/el/dia-viou-ekpaideusi
https://www.alfavita.gr/seminaria
https://www.esos.gr/tags/perifereiaka-epimorfotika-kentra

FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE
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TITLU
Furnizorul de informații oficial pentru părinți și cadre didactice

DESCRIERE
Ministerul Educației din Grecia, precum și Institutul Pedagogic reprezintă furnizorii oficiali de informații privind
politicile și educația copiilor cu CES în sectorul public. KESY și PEKES (Centre regionale pentru programe
educaționale), care aparțin de Ministerul Educației, sunt responsabile pentru diseminarea informațiilor cu
privire la CES și pentru consilierea părinților și a cadrelor didactice sau a altor angajați și a comunității în această
direcție.

În plus, organizațiile de părinți diseminează și ele informațiile și ghidurile către părinți, online, dar și prin
seminarii, broșuri, pliante etc.

Centrele private pentru copiii cu CES oferă și ele sprijin. Acestea product numeroase materiale folosite pentru
o mai bună îndrumare a părinților.

Cadrele didactice și non-didactice din domeniul CES au înființat sindicate care le sprijină în activitatea lor și
informează comunitatea CES cu privire la inovații, practici și alte acțiuni. 

OBIECTIVE
Obiectivul acestor organisme de stat și private este diseminarea informațiilor și actualizarea lor atunci când
este necesar, astfel încât toți factorii implicați în procesul de educare și îngrijire a copiilor cu CES primesc cele
mai bune informații. Al doilea obiectiv se referă la consilierea și ghidarea prin sesiuni personalizate, seminarii,
evenimente educaționale, materiale online, pliante și broșuri.

GRUPURI ȚINTĂ               
Părinți de copii cu CES, profesori ai copiilor cu CES, angajați cu responsabilități în educația specială, alți
profesioniști și întreaga comunitate.

CÂND
Cadrele didactice și părinții se pot adresa unuia dintre centrele KESY – există 72 în Grecia – atunci când au
nevoie de informații sau sprijin.
Același proces se aplică și pentru organizațiile de părinți.     

CUM
Părinții completează o cerere în centrul KESY; în aceasta ei descriu problema și își motiveză cererea.

În cazul în care o unitate școlară necesită sprijin pentru un el sau un program pentru un grup de elevi sau cadre
didactice, ea aplică la centrul KESY regional, iar experții vizitează școala pentru a oferi propuneri, programe de
intervenție și sprijinul necesar.

LINK
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
https://www.alfavita.gr/eidiki-agogi
https://www.mysep.gr/
https://www.noesi.gr/
https://www.newseae.gr/ 
http://www.especial.gr
http://www.specialeducation.gr
http://www.poseepea.blogspot.com/
http://www.posgamea.gr

http://www.esamea.gr
http://www.dyslexia-goneis.gr
http://www.adhdhellas.org12

INFORMAȚII DISPONIBILE PENTRU PĂRINȚI șI CADRE DIDACTICE
(PAGINI DE INTERNET, BROșURI, PLIANTE, ETC.)
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TITLU
Specialiștii CES în medii educaționale formale

DESCRIERE 
Cadrele didactice și alți profesioniști implicați în procesul CES. Acestea sunt cadre didactice din ciclurile preșcolar,
primar, gimnazial și liceal. Ele pot activa în școli normale dacă acestea au Departamente de integrare sau în
școli de educație specială. 

Cadrele didactice CES împreună cu personalul CES formează EDEAY din școlile normale (Comitetul
interdisciplinar pentru diagnosticare, evaluare și sprijin în educație), care oferă servicii în mediul public.
Personalul CES al EDEAY este format din psihologi și asistenți sociali.
KESY includ, de asemenea, cadre didactice CES de toate gradele, personal CES și, în plus, logopezi,
psihoterapeuți și terapeuți ocupaționali.

OBIECTIVE 
În afara predării, cadrul didactic CES oferă îndrumare și informații părinților elevilor cu CES. Cadrele didactice
și personalul CES întocmesc Programul Educațional Personalizat pe termen lung pentru elevul cu dificultăți, cu
colaborarea părinților (Legea 3699/2008).

Personalul interdisciplinar din centrele KESY efectuează evaluări formale și diagnostichează copiii cu CES și
consiliază cadrele didactice și părinții cu privire la cele mai bune practici, diferențieri ale curriculei, Programul
Educațional Personalizat, intervenții, sprijin special și incluziune, ghidare și sprijin.

GRUPURI ȚINTĂ                  
Specialiștii CES intervin atunci când un elev întâmpină dificultăți în procesul de învățare sau în general în mediul
educațional. Astfel, studenții care întâmpină dificultăți educaționale, de comportament, sociale, de adaptare
sau alte dificultăți, diagnosticate sau nu, reprezintă grupul țintă al specialiștilor CES.

CÂND
Când un cadru didactic sau părinte descoperă sau bănuiește o dificultate a unui elev, îl poate trimite pe acesta
la specialiștii CES din cadrul unității școlare, EDEAY sau KESY și poate solicita sprijin și consiliere.        

CUM
Echipa interdisciplinară din cadrul școlii se reunește și discută dificultatea și intervenția sau adaptările necesare
pentru elevul cu CES. Părinții se pot adresa fie la EDEAY sau KESY.

LINK
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/special_education
http://www.prosvasimo.gr/EDEAY 
http://iep.edu.gr/en/
http://www.poseepea.blogspot.com/
https://www.newseae.gr/

SPECIALISTUL CES ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL
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TITLU
Tipuri de medii educaționale pentru elevii cu CES în școlile de stat din Grecia

DESCRIERE
Există 4 tipuri de structuri școlare pentru elevii cu CES in sistemul de învățământ din Grecia:

a. Clasa normală
b. b. Departamentul de integrare din cadrul unei școli normale unde elevul primește sprijin timp

de câteva ore pe săptămână
c. Mediul educațional special (SMEAE i.e. Unitatea școlară pentru educație și formare speciale)
d.Sprijin în paralel, cu două persoane în clasă, profesorul plus profesorul CES care îl sprijină pe elevul

CES.

OBIECTIVE
Obiectivul este de a furniza cele mai bune servicii educative pentru elevii cu CES, asigurându-se în același tip
educarea în medii cât mai puțin restrictive posibil.

GRUPURI ȚINTĂ         
a. În clasa normală participă elevi CES cu dificultăți moderate care pot face față curriculei cu ajutorul profesorului
de la clasă.
b. În departamentele de integrare participă elevi cu un diagnostic oficial emis de centrul KESY și cu
consimțământul părinților. De obicei, aceștia sunt elevi cu CES cu dificultăți de învățare sau alte dificultăți, care
necesită sprijin printr-un mediu special și adaptări pentru câteva ore pentru a putea urmări curricula.
c. Elevii cu dificultăți majore merg la Școli speciale. Cu toții prezintă un diagnostic oficial din partea KESY sau a
Centrelor medicale pentru copii din spitale.
d. Sprijinul paralel este oferit la recomandarea KESY și privește în principal copiii cu autism și ADHD.

CÂND
Cadrele didactice și/sau părinții se pot adresa KESY pentru a primi diagnosticul oficial care specifică mediul cel
mai potrivit în funcție de dificultățile elevilor. Cadrele didactice de la clasă se pot adresa centrelor KESY pentru
materiale și programe de sprijin.   

CUM
Cadrele didactice direcționează părinții către centrele KESY, în cazul în care consideră că un copil prezintă
dificultăți, dar și părinții pot solicita diagnosticarea de către KESY, care și definește mediul adecvat.

LINK
http://www.pi-schools.gr/special_education/xartografisi/hartographisi-part1.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana-perifereia
https://www.academia.edu
http://minedu.gr
http://iep.edu.gr/en
http://www.specialeducation.gr
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TITLU
Cine efectuează diagnoza formală a CES în Grecia

DESCRIERE
Organizațiile responsabile cu procesul de diagnosticare a CES în Grecia sunt (Legea 4547/2018):

Centrele KESY: Centrele pentru sprijin educațional și consiliere
EDEAY: Comitetul interdisciplinar pentru diagnosticare, evaluare și sprijin în educație, care funcționează
în școlile cu Unitate pentru educația specială și care sunt responsabile pentru evaluarea și sprijinirea
elevilor. Aceste comitete fac parte din Rețeaua școlară pentru sprijin în educație (SDEY). 
DEDA: Comitetul interdisciplinar de evaluare secundară: în cazuri unor dezacorduri, dacă este necesară
o a doua evaluare. 
Centrele medicale (IED) autorizate de către Ministerul Educației, Cercetării și Afacerilor Religioase din
Grecia.
Centrele comunitare pentru sănătatea mentală a copiilor și adolescenților, autorizate de către
Ministerul Educației, Cercetării și Afacerilor Religioase din Grecia. 

OBIECTIVE
Obiectivul diagnozei formale este de a specifica nevoile educaționale ale elevului, de a stabili cauza dificultăților
acestuia, de a defini mediul educațional ideal și cel mai puțin restrictiv pentru elevul cu CES, de a formula
Programul educațional personalizat și de a sprijini elevul, cadrul didactic, părinții și întreaga comunitate
educațională.  

GRUPURI ȚINTĂ 
Grupul țintă al acestor organisme sunt elevii cu CES și părinții acestora.

CÂND
Părinții se pot adresa centrelor KESY, Centrelor medicale sau Centrelor comunitare atunci când consideră că
copilul lor se confruntă în școală cu dificultăți de orice fel. Școlile cu comitete EDEAY se adresează mai întâi
acestor comitete și, după caz, îndrumă părinții către centrele KESY.

CUM
Aceștia fac o cerere către centrul KESY, solicitând diagnostic formal și sprijin. 

LINK
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh/874-iatropaidagwgika-kentra-pistopoihshs-eidikwn-
ekpaidevtikwn-anagkwn    
http://www.pi-schools.gr/special_education/xartografisi/hartographisi-part1.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana-perifereia
http://www.nomotelia.gr/photos/File/2289B-19.pdf
www.opengov.gr/ypaipth
https://www.noesi.gr/pronoise/iatropaidagogika-kpsy

Procesul formal de diagnosticare

DIAGNOSTICAREA CES
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TITLU
Proceduri de diagnoză formale pentru copiii cu CES 

DESCRIERE
Procedura formală pentru diagnoza CES trebuie implementată de către o echipă interdisciplinară de experți.
Un cadru didactic CES, un psiholog și un asistent social reprezintă echipa principală pentru procesele de
evaluare și diagnoză oficiale.  Centrele KESY includ o gamă de experți care contribuie la procedura de
diagnosticare, în funcțiile de cerințele specifice ale fiecărui copil. Această gamă include un logoped, un
psihoterapeut, un terapeut ocupațional, un expert în persoane cu dizabilități de vedere, un expert în limbajul
semnelor.
Conform celei mai recente legi (4547/2018) toate comitetele de diagnosticare oficială din cadrul Ministerului
Educației au în componență cel puțin trei specialități. Acestea sunt EDEAY, KESY, DEDA (Comitetul
interdisciplinar de evaluare secundară).
Centrele comunitare și Centrele medicale nu aparțin de Ministerul Educației. Ele includ, de asemenea, echipe
interdisciplinare (psihiatru pentru minori, psiholog etc.) și nu întotdeauna un cadru didactic CES.

OBIECTIVE
Obiectivul procedurii formale este de a stabili tipul exact al dificultății de învățare a copilului și de a propune
cele mai bune adaptări.
Cadrul didactic CES evaluează gradul de pregătire al copilului de a merge la școală (în cazul preșcolarilor),
abilitățile fonologice, ale acestuia, abilitățile lingvistice, în scris și orale, ortografia, vocabularul, gramatica,
sintaxa, abilitățile de matematică, capacitatea de gândire. 

Psihologul evaluează inteligența, nivelul lingvistic, abilitățile vizuale, de decodare, de înțelegere, de gândire
matematică rațională, abilitatea de deducție logică, gândirea critică, înțelegerea situațiilor zilnice, abilitățile
motrice grosiere și fine, abilitățile analitice, capacitatea de analizare și sintetizare a datelor, procesele privind
informațiile spațiale, orientarea.

Asistentul social intervievează părinții pentru a obține informații privind istoria de dezvoltare, educațională
și socială a copilului și alte informații cu privire la familie și caracteristice speciale ale acesteia care pot afecta
dezvoltarea copilului.  
În funcție de dificultățile copilului, acesta poate fi evaluat și de către alți specialiști. De exemplu, dacă copilul
prezintă dificultăți de vorbire, un logoped evaluează performanța acestuia la toate nivelurile de producere
și înțelegere lingvistică. În cazul în care un copil prezintă dificultăți motrice, un psihoterapeut sau un terapeut
ocupațional îl evaluează și propune adaptările necesare.  

GRUPURI ȚINTĂ         
Fiecare elev cu dificultăți de învățare, cu alte cuvinte fiecare elev indiferent de clasă și toate tipurile de școli
care se confruntă cu dificultăți educaționale, comportamentale, sociale, de adaptare sau de altă natură,
reprezintă grupul țintă al Centrelor KESY care efectuează proceduri de diagnosticare. Copiii preșcolari sunt
evaluați în principal prin teste non-formale și observarea detaliată a comportamentului lor, deși există un
test standardizat pentru preșcolari (WPPSI-III) care poate fi utilizat. Copiii de vârstă școlară sunt evaluați prin
testul WISC-III sau testul ATHINA, precum și prin proceduri non-formale. 

CÂND
Aceste proceduri formale sunt efectuate de către comitetul interdisciplinar KESY în cazul în care copilul este
direcționat de către acesta de EDEAY.  În cazul în care o școală nu include un comitet EDEAY, părinții se pot
adresa direct centrului KESY pentru o diagnosticare formală.

CUM
EDEAY direcționează copilul către centrul KESY după implementarea unui program pe termen scurt, care nu
a dat rezultatele scontate. În acel moment, KESY desfășoară procedura de diagnosticare formală, Părinții,
așa cum s-a menționat deja, se adresează KESY și prezintă motivul pentru care doresc efectuarea evaluării
formale.

LINK
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3867

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1959
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-211076-gd4-2018.html

PROCEDURI/PROTOCOALE DE DIAGNOZĂ FORMALE AGREATE
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TITLU
Instrumente de diagnosticare standardizate, bazate pe fapte, disponibile pentru specialiști

DESCRIERE
Există numeroase instrumente de diagnosticare standardizate utilizate în sectorul public și în  cel privat.
Centrele KESY utilizează aceste instrumente pentru testele desfășurate în școlile din Grecia. Ele folosesc cu
precăderea versiunea grecească Testului scalei de inteligență Wechsler pentru copii, WPPSI -III și testul
Athina. 
WISC –III este potrivit pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani. Acesta constă în 13 scale individuale
care evaluează un anume aspect al, dar împreună exprimă Coeficientul general de inteligență al copilului.
Scalele verbale evaluează ruta de comunicare audio-lingvistică și utilizează materiale audio și de discurs.
Scalele practice evaluează ruta de comunicare vizual–motrică. Împreună ele oferă  Coeficientul general de
inteligență, dar pot oferi și informații utile cu privire la modul de procesare și gândire al copilului, zonele
slabe care necesită o atenție particulară.
Testul Athina reprezintă un instrument psiho-educațional, multi-tematic de diagnosticare a dificultăților de
învățare pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani. Este conceput pentru a oferi cadrelor didactice sau
altor specialiști o descriere detaliată a stării de actuale a copilului din punct de vedere al dezvoltării în
anumite zone cheie și identifică zonele deficitare care pot împiedica copilul să îndeplinească cerințele de
învățare din școală și care necesită o intervenție specială. Testul Athina este utilizat pe scară largă de către
comunitatea educațională. El constă în sub-scale care evaluează abilitatea mentală, nivelul gramatical și
auditiv, memoria auditivă și vizuală, gradul de conștientizare grafo-fonologic și maturitatea neuropsihologică.
WPPSI- III este un test pentru preșcolari cu vârste cuprinse între 2,6 și 7,3 ani. Acesta urmează modelul WISC
– III evaluând scalele practice și verbal și nivelul general de inteligență.
Există 12 alte teste standardizate implementate prin cadrul EPEAEK (Programul operațional pentru educației
și formare inițială) 2000-2006 al Ministerului Educației care constau în teste care evaluează copiii preșcolari
și școlari în mai multe direcții, cum ar fi înțelegerea după citit, exprimarea și înțelegerea în scris și orală,
dificultăți de vorbire, de memorie, de adaptare psihosocială, de învățare, de atenție și concentrare.

OBIECTIVE
Obiectivele sunt diagnosticarea și diagnosticarea diferențiată a dificultăților de învățare și de altă natură,
specificarea tipului de dificultate, pentru a concepe un Program educațional individual și un program de
intervenție adecvat sau adaptările necesare copilului. Astfel, obiectivul principal al procedurii de
diagnosticare este de a stabili cele mai bune metode de a sprijini copilul în procesul de învățare, de a
răspunde și a se adapta în mediul educațional și în afara acestuia.

GRUPURI ȚINTĂ              
Specialiști din sectorul public (de ex. KESY) sau privat pot aplica instrumente de diagnosticare standardizate
pentru copii preșcolari și școlari în situații de risc sau pentru cei care orice tip de dificultate în activitatea
academică la școală sau din alte sectoare, cum ar fi social, psihologic etc.

CÂND
Atunci când un copil nu atinge stadiile de dezvoltare și de realizare specifice vârstei lui, experții desfășoară
o procedură de diagnosticare pentru a stabili domeniile și abilitățile specifice care conduc la sub-performanță
sau dificultăți ale copilului și apoi activează mecanisme analogice.  

CUM
Procedura de diagnoză este desfășurată de către experți certificați sau de către organisme de diagnosticare
(cum ar fi KESY), exclusiv cu consimțământul părinților. 

LINK
http://www.dyskolies.gr/files/ergaleia/2.pdf
edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/yliko_gia_aksiologish_math_dyskolion.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/005-039.pdf

INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE STANDARDIZATE, 
BAZATE PE DOVEZI, DISPONIBILE PENTRU SPECIALIșTI 

CES Ghid pentru profesori G
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TITLU
Metodologia de evaluare și criteriile de eligibilitate pentru CES. 

DESCRIERE
Procedurile de evaluare sunt desfășurate de către experți: psihologi, cadre didactice CES, logopezi, terapeuți
ocupaționali, asistenți sociali, în funcție de domeniul care reiese din test. Evaluarea formală în organisme publice
de diagnosticare, și în majoritatea centrelor private, este efectuată de echipe interdisciplinare de experți prin
teste formale standardizate. Există numeroase tipuri de teste cum ar fi testele de inteligență, personalitate,
vorbire și limbaj, de comportament, abilități motrice audio-vizuale, pregătire pentru școală, reușite academice
etc. Procedurile non-formale reprezintă un alt instrument util; acestea includ observația sistematică, portofoliul
elevului, testele și proiectele din școală etc. 
Elevii care dau semne de dificultate sau sub-performanță într-unul dintre aceste domenii sunt eligibili pentru
procedurile de evaluare.  

OBIECTIVE
Scopul tuturor testele efectuate cu elevii este de a identifica profilul educațional special sau necesitățile speciale,
dificultăților și starea socio-psihologică ale acestora. Testele trebuie să fie obiective, valabile și de încredere și
standardizate pe un eșantion reprezentativ de dimensiuni din populația Greciei.
În plus, testele trebuie să conțină instrucțiuni adecvate pentru aplicarea, notarea și analizarea rezultatelor,
pentru ca rezultatele acestora să poată deveni utile și să ofere informațiile necesare cum ar estimarea nivelului
de învățarea al unui elev, domeniile la care acesta are deficiențe, nivelul de atins de către acesta. În plus,
evaluarea, trebuie să aibă ca țintă diagnosticarea și diferențierea, programarea intervenției, evaluarea
adaptărilor educaționale, psihologice și sociale.  

GRUPURI ȚINTĂ
Fiecare elev care prezintă semne de dificultate ar trebui evaluat. Elevii cu dificultăți de procesare a limbajului
(conștientizare fonologică, înțelegere, narațiune, vocabular sau pentru copiii de vârstă școlară ortografie, citire,
scriere), procesare cognitivă (memorie, atenție, completare etc.), comportament social (cooperare, reguli etc.)

CÂND
Chiar de la vârsta foarte fragedă a anilor preșcolari sau primii ani de școală, cadrele didactice și experții pot
recunoaște deviații de la normă în anumite domenii cum ar fi mobilitatea, discursul sau dezvoltarea cognitivă.
În funcție de intensitatea și frecvența lor, aceste deviații pot conduce la dificultăți în școală, sub-performanță
sau chiar eșec școlar.

CUM
Primii care identifică dificultățile sunt părinții și cadrele didactice. De obicei, cadrele didactice sunt primii care
fac evaluări non-formale și observă dificultățile copilului și implementează primele adaptări minore. Dacă
acestea nu îmbunătățesc situația. Cadrul didactic completează un raport pedagogic, iar studentul este
direcționat către comitetele formale pentru diagnoza formală și pentru procedura de intervenție.  

LINK
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4778/1373.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/assessment-for-learning-and-pupils-with-special-
educational-needs_assessment_for_learning_el.pdf
http://prosvasimo.iep.edu.gr/
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TITLU
Legislație pentru elevii cu CES

DESCRIERE
Cea mai recent[ lege cu privire la educația pentru copiii cu CES este Legea nr. 4547 din 2018 care a reorganizat
structurile de sprijin din ciclurile primar, gimnazial și liceal, de ex. centrele KESY (foste KEDDY) și PEKES. Această
lege definește procedura de evaluare a elevilor cu CES. Cadrele didactice care observă anumite dificultăți de
învățare la elevi ar trebui să îi direcționeze pe aceștia și pe părinții lor mai întâi la comitetele
EDEAY din școală și apoi la Centrele pentru sprijin educațional și consiliere (KESY).

19

TITLU
Diseminarea celor mai bune practici

DESCRIERE
Numeroase seminarii sunt susținute de către sectorul public, în special de către organisme care aparțin
Ministerului Educației; în aceste seminarii sunt diseminate cele mai bune practici. Acestea sunt 71 centre KESY,
21 Coordonatori educaționali de educație și formare speciale, departamente din universități, Centrele pentru
educație continuă și formare, organizații de părinți și private.
Seminarii despre teste sunt organizate de clinicile psihiatrice (de ex. Prima Clinică psihiatrică a Universității din
Atena), ONG-uri și Centrele pentru educație continuă și formare.

OBIECTIVE
Diseminarea celor mai bune practici are ca scop răspândirea cunoștințelor și informațiilor în întreaga comunitate
educațională în beneficiul copiilor cu CES.

GRUPURI ȚINTĂ
O gamă largă de profesioniști, și nu numai, reprezintă grupul țintă al celor mai bune practici: psihologi, psihologi
pentru minori, psihiatri, consilieri psihologici, educatori CES, asistenți sociali, terapeuți ocupaționali, logopezi,
elevi, cadre didactice și părinți.

CÂND
Conferințele și seminariile sunt organizate adesea. Totuși, premisele pot varia.

CUM
Participare la seminarii, conferințe etc.

LINK
https://www.uoa.gr/foitites/symboyleytikes_ypiresies/kentro_psychikis_ygieinis_byrona_kaisarianis/
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/005-039.pdf
https://www.semifind.gr/seminaria/home
https://www.edra-coop.gr/el/news/news2/item/163-wisc-v-may-19.html
http://www.specialeducation.gr/frontend/index.php
http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1398864665&lang=el 
https://www.motiboaxiologisi.gr/tools.php?nid=3

EVENIMENTE PENTRU DISEMINAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI 

Legislația pentru CES în vigoare (drepturi și recunoaștere)

LEGISLAȚIA / REGLEMENTĂRILE SPECIFICE PENTRU CES 
(INCLUSIV AUTISM, ADHDM, DISLExIE ETC.) șI EDUCAȚIA
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FEK 2585/ 2018 stabilește responsabilitățile fiecărui cadru didactic CES și ale personalului CES.
Legea nr. 4115 din 2013 și FEK 315/2014 stabilesc responsabilitățile membrilor EDEAY. 
O altă lege foarte importantă a fost legea 3699 din 2008 care a extins categoria elevilor cu CES și educației
speciale și formării speciale. Această lege a fost prima care a stabilit că elevi cu CES sunt și cei cu disgrafie și
ADHD. 
Legea 2817 din 2000 a fost prima care a menționat elevii cu CES și prin care s-au înființat Centre de evaluare și
sprijin pentru elevii cu CES și Departamentele de integrare. Legea 2817 a menționat pentru prima dată termenii
dislexie, discalculie și autism.

OBIECTIVE
Scopul educației CES este de a oferi elevilor cu CES cea mai bună educație posibil astfel încât aceștia să își poată
dezvolta personalitatea și abilitățile complet pentru a fi incluși în sistemul de învățământ regulat, pe cât posibil,
și, în general, în toate aspectele vieții sociale și profesionale.

GRUPURI ȚINTĂ
Toate preșcolarii, elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal din toate tipurile de școli.

LINK
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf4115/2013
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/142858/nomos-3699-2008
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-4115-2013.html
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1-fek-systash-edeay

TITLU
Definiția formală a Cerințelor educaționale speciale

DESCRIERE
Conform definiției oficiale (legea 3699/2008) Educația specială și formarea specială sunt toate serviciile
educaționale furnizate elevilor cu CES și elevilor cu dizabilități de către state, care are obligația de a le oferi pe
acestea tuturor elevilor și de a le îmbunătăți în mod constant.  
Elevii cu CES sunt aceia care dau dovadă de dificultăți de învățare semnificative din cauza dificultăților senzoriale,
mentale, cognitive, de dezvoltare și (neuro)psihologice, care afectează adaptarea la sistemul școlar și la procesul
de învățare temporar sau permanent. 

OBIECTIVE
Obiectivul educației CES, conform poziției oficiale, este de a oferi elevilor cu CES cea mai bună educație cu
putință, astfel încât aceștia să își dezvolte complet personalitatea și abilitățile pentru a-i include în sistemul
educațional general (unde acest lucru este posibil), și în fiecare aspect din viața socială și profesională. Ținta
noastră principală este incluziunea tuturor elevilor cu CES, dezvoltarea socială egală a acestora și acceptarea
lor cu ajutorul principiului ‘croit pentru toți’. 

GRUPURI ȚINTĂ
Conform legislației, elevii cu CES sunt cei cu dificultăți de învățare (dislexie, discalculie,  disgrafie, disortografie),
ADHD,  tulburări senzoriale (vizuale, auditive), deficiențe mentale, motrice, boli cronice, deficiențe de vorbire
și limbaj, tulburări de dezvoltare semnificative (autism, spectru), elevi cu dificultăți cognitive, emoționale și
sociale complexe și elevi cu probleme comportamentale datorate neglijenței părinților, abuzului sau violenței
domestice. 
Elevii cu CES sunt considerați elevi înzestrați și extrem de talentați.

CÂND
Educația și formarea speciale sunt furnizate de sistemul oficial de educație copiilor cu CES din ciclurile preșcolar,

primar, gimnazial și liceal, prin organisme și proceduri de învățare continuă formale și informale. 
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DEFINIȚIA FORMALĂ A CES 
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TITLU
Programe de intervenție timpurie în sectorul public

DESCRIERE
Legea 3699/2008 privind educație specială stipulează că intervenția timpurie se implementează prin
diagnosticare medicală timpurie și prin intervenție sistematică la vârstă preșcolară. Această intervenție se
furnizează prin orele de intervenție specială în cadrul unităților preșcolare de educație și formare speciale de
către educatori de grădiniță specializați care concep, implementează și evaluează aceste programe.
În plus, HG 5614/2018 (FEK) stipulează că personalul centrelor KESY, mai ales cadrele didactice KESY din
grădinițe, au responsabilitatea conceperii programelor de intervenție timpurie și sprijinirii preșcolarilor cu
CES și a familiilor și educatorilor acestora.
Unitățile de intervenție timpurie funcționează, de asemenea, în spitale de pediatrie de stat. 

OBIECTIVE
Legea 3699/2008 definește Educația specială ca având un caracter incluziv și menționează că obiectivele de
incluziune sunt atinse prin:
a) Diagnosticare medicală timpurie.
b) Intervenții sistematice la vârstă preșcolară oferite de unitățile școlare speciale, prin dezvoltarea de ore de
intervenție timpurie (articolul 2).
Scopul este de a sprijini copiii cu CES să își dezvolte personalitatea și abilitățile în mod armonios, să își
îmbunătățească potențialul, pentru a putea frecventa școala, pentru a se dezvolta din punct de vedere social
și pentru a avea acces egal la toate serviciile educaționale.
Obiectivele centrelor KESY sunt de a concepe programe de intervenție timpurie și de a oferi sprijin
multidimensional copilului și familiei.

GRUPURI ȚINTĂ
În conformitate cu legea, orele de intervenție timpurie se desfășoară în unități preșcolare speciale pentru a
sprijini copiii cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani. 
Totuși, părinții pot solicita programe de intervenție timpurie în clinici publice (de ex. Spitalul de pediatrie Pan.
and Aglaia Kyriakou din Atena, Ag. Sofia din Salonic) și în medii educaționale, cum ar fi școlile pentru copii
surdo-muți, cu vârste de până la 4 ani, de la momentul diagnosticării cerințelor educaționale speciale. 

CÂND
În funcție de severitatea CES, părinții pot solicita programe de intervenție timpurie. 
Totuși, aceste programe sunt implementate complet în mediile educaționale atunci când copiii intră în ciclul
preșcolar.

CUM
Copiii cu diagnostic oficial din partea centrelor KESY pot intra în programele educaționale 21

CUM
Obiectivele de mai sus sunt implementate prin diagnosticare timpurie și evaluarea CES, intervenție sistematică
timpurie, implementare de programe educaționale speciale, adaptări speciale (instrumente, materiale) și alte
adaptări cum caz.

LINK
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf
https://blogs.sch.gr/2dimstav/files/2013/02/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3699-2008-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE
%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf

Programele de intervenție timpurie

SPECIALIșTI DISPONIBILI ÎN SISTEMUL PUBLIC
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TITLU
Specialiști în intervenția timpurie în sectorul privat

DESCRIERE
Există numeroase organizații care oferă programe de intervenție timpurie care nu sunt de stat și care nu sunt
organizații comerciale. Aceste sunt organizații non-profit (ONP), asociații de părinți de copii cu dizabilități,
organizații non-guvernamentale. Desigur, există și numeroase instituții private care oferă servicii de intervenție
timpurie.
Linkurile de mai jos oferă informații privind ONG-urile, ONP-urile, organizațiile de părinți și instituțiile private
disponibile.

OBIECTIVE
Obiectivul programelor de intervenție timpurie este de a crea programe educaționale adaptate cu urmăresc
dezvoltarea completă a copilului din punct de vedere cognitiv, conceptual, psihochinetic și psiho-emoțional.
Acest fapt este atins prin reducerea dificultăților de învățare, de comportament și sociale pe cât posibil, pentru
a pregăti copiii de școală, incluziune socială și o mai bună calitate a vieții.
Un alt obiectiv foarte important al programului de intervenție timpurie este ghidarea părinților.

GRUPURI ȚINTĂ  
Grupurile țintă sunt copiii cu o varietate de probleme cognitive, motrice, senzoriale și de dezvoltare cu vârste
cuprinse între 0 ani și vârstă școlară.

CÂND
Atunci când un copil este diagnosticat ca având CES, părinții se pot adresa organizațiilor private pentru a le
solicita programe de intervenție timpurie, în conformitate cu dificultatea specifică copilului.

CUM
Toate aceste organizații au pagini de internet unde oricine poate găsi informații. Prima adresă oferă un catalog
complet de instituții și organizații private din toate regiunile Greciei. 

LINK
https://www.noesi.gr/pronoise
http://goneisamea.gr/
https://www.elepap.gr/el/
https://www.edra-coop.gr/el/
https://www.noesi.gr/book/intervention/mathisiakes-diskolies
https://www.noesi.gr/pronoise/proimi-paremvasi
https://amimoni.gr/
https://www.eps-ath.gr/el/
https://www.moh.gov.gr/articles/citizen/c69-xrhsimoi-syndesmoi/352-syllogoi-asthenwn
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și de intervenție timpurie din unitățile preșcolare.

LINK
https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-in-
europe-key-aspects-and-recommendations_eci_el.pdf
https://blogs.sch.gr/2dimstav/files/2013/02/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3699-2008-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%
B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
http://specialeducation.gr
http://www.pi-schools.gr/special_education/kofosi-a/kofosi-a-part-04.pdf
https://idrimakofon.gr/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%
BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://slideplayer.gr/slide/1970027/

SPECIALIșTI DISPONIBILI ÎN SISTEMUL PRIVAT
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TITLU
Evenimente formale și organisme pentru promovarea programelor bazate pe fapte

DESCRIERE
Programele bazate pe fapte sunt promovate prin organisme educaționale oficiale, cum ar fi Ministerul Educației
din Grecia, Institutul pedagogic, Institutul de politici educaționale, Institutul pentru tehnologie culturală și
educațională, Institutul lingvistic, Centrul național de documentare. Toate aceste instituții organizează
conferințe, seminarii, programe online care promovează programe bazate pe fapte.
Programele bazate pe fapte sunt, de asemenea, promovate prin reviste științifice educative
și prin procedurile ulterioare conferințelor.
PEKS și Coordonatorii educaționali, în cooperare cu KESY diseminează programele care și- 23

PLANUL DE EDUCAȚIE PERSONAL – DEZVOLTARE șI IMPLEMENTARE

TITLU
Dezvoltarea și implementarea Planului Educațional Personal pentru elevii cu CES

DESCRIERE
Pentru fiecare elev cu dizabilități și CES, o echipă interdisciplinară EDEAY și KESY concepe un plan educațional
personalizat care este implementat de cadrul didactic specializat pe CES, în colaborare cu profesorul de la clasă,
coordonatorul școlii pe probleme de CES și personalul CES. Părinții elevului și personalul CES din școală participă,
de asemenea, la conceperea Programului educațional personalizat (PEP) în cooperare cu KESY.
PEP definește starea actuală a elevului, obiectivele pe termen lung care se împart în obiective pe termen scurt,
iar aceste obiective, la rândul lor, se împart în etape de implementare (analiza sarcinilor). PEP definește, de
asemenea, procentul de succes considerat ca fiind sigur, momentul implementării, precum și adaptările,
materialele, instrumentele sau echipamentele necesare (legile 4547/2018, 3699/2008)

OBIECTIVE
PEP reprezintă o modalitate foarte eficace de a sprijini elevii cu CES să atingă obiective de învățare pe termen
scurt și lung. Avantajul său este că ține cont de ritmul de învățare și de abordarea educativă care răspund cel
mai bine cerințelor individuale ale fiecărui elev. Obiectivele de învățare, abordările și conținutul pot varia în
funcție de necesitățile elevului. În plus, activitățile de învățare sunt relevante pentru elevi, în funcție de
interesele acestora și de profilul de învățare.

GRUPURI ȚINTĂ
Toți elevii cu CES au dreptul la un PEP care este conceput de către EDEAY și KESY. 

CÂND
Atunci când un elevului este evaluat de către EDEAY sau KESY, echipa interdisciplinară redactează un PEP specific
elevului și nevoilor sale. 

CUM
Planul este implementat de cadrul didactic CES sau de profesorul de la clasă sau alți specialiști, în funcție de
nevoile elevului. 

LINK
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/aepek_meletl 
http://prosvasimo.iep.edu.gr/EDEAY/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%95
%CE%A0_%CE%92%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%A0.pdf
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/172/137
https://info.edmentum.com/rs/780-NRC-339/images/Personalized%20Learning%20Workbook.pdf

PROGRAMELE BAZATE PE FAPTE SUNT PROMOVATE
PRIN EVENIMENTE FORMALE  

CES Ghid pentru profesori G
R
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TITLU
Programele bazate pe fapte utilizate de specialiștii CES în Grecia

DESCRIERE
În conformitate cu publicații oficiale și cu practicile, cadrele didactice și specialiștii CES utilizează abordări bazate
pe fapte care corespund filosofiei incluziunii. Metodologii care se dovedesc a fi eficace prin fapte sunt metodele
de învățare energetico-active. Acestea includ abordări colaborative, experiențiale, bazate pe proiecte,
multisenzoriale și tehnici de rezolvare a problemelor. Diferențierea reprezintă o filosofie dominantă cu bază în
numeroase studii, ca și utilizarea de noi tehnologii în procesul de învățare, mai ales a software-urilor
educaționale.

Programe interdisciplinare și inter-culturale sunt puternic promovate prin curricula oficială. Acestea includ
programe educaționale de mediu, de sănătate, ocupaționale, culturale, europene.

OBIECTIVE
Obiectivul acestor programe bazate pe fapte este de a asigura egalitatea tuturor elevilor în mediul educațional.
În plus, obiectivul este de a oferi elevilor cu CES cele mai bune metode, tehnici, instrumente și materiale posibil,
conform cerințelor acestora, pentru a oferi cele mai bune condiții de învățare, dezvoltarea personalității și
abilităților acestora, cea mai bună adaptare și aliniere psihosocială.
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au dovedit eficacitatea prin seminarii, conferințe și cursuri și ateliere în școli..
Centrele de formare auxiliare (PEK) implementează și ele programe de formare pentru elevii cu CES.
Același demers îl au și Departamentele universitare și Centrele pentru formare continuă. 

OBIECTIVE
Obiectivul promovării programelor bazate pe fapte este de a acoperi cerințele specifice din procesul educațional
ținându-se cont de tendințele actuale în educație și educația pentru elevii cu CES, metode și instrumente
inovative, îmbogățirea și dezvoltarea obiectivelor de învățare și a curriculei. 

GRUPURI ȚINTĂ
Grupul țintă al acestor procese de diseminare formale este reprezentat de către toți cei implicați în educația
elevilor cu CES, de ex. cadre didactice, profesori CES, psihologi, asistenți sociali și alți specialiști care activează
în domeniul CES.  

CÂND
Conferințe și seminarii pe teme de educație sunt organizate adesea astfel încât profesioniștii să își poată
actualiza cunoștințele și tehnicile. 

CÂND
Seminariile și cursurile în școli organizate de PEKES și KESY sunt, de obicei, obligatorii pentru cadrele didactice
și alți profesioniști. Același lucru este valabil și pentru cursul PEK care este obligatoriu pentru cei proaspăt
deveniți profesori.

LINK
http://www.ekt.gr
http://www.ilsp.gr/
http://www.iep.edu.gr/el/
http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/hb_ejournals.htm
https://www.econtent.ekt.gr/el/discovery/content/ejournals
http://www.ediamme.edc.uoc.g
http://www.kemete.sch.gr/?page_id=91
https://www.minedu.gov.gr/dimofili/43306-21-10-19-hlektroniki-ekdosi-tou-diktyou-evrydiki
  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I508I1379I646I528351

UTILIZAREA DE CĂTRE SPECIALIșTI A PROGRAMELOR BAZATE DE FAPTE 
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TITLU
Monitorizarea și evaluarea eficienței intervențiilor

DESCRIERE
Conform celei mai recente legi privind educația specială, (Legea 4547/2018, articolul 4) misiunea PEKES
(Centre regionale pentru programe educaționale) este de a planifica, monitoriza, coordona și sprijini demersul
educațional al unităților școlare. PEKES și Coordonatori educaționali oferă cunoștințele pedagogic și sprijin
și, de asemenea, implementează procesul de evaluare a activității educaționale la nivel regional.  
Unitatea școlară pentru educație și formare speciale (SMEAE), autonomă sau integrată, transmite
Coordonatorului educațional un raport care include monitorizarea acțiunilor educaționale, a practicilor,
instrumentelor și materialelor utilizate de cadrele didactice.
În plus, în conformitate cu aceeași lege și ca rezultat al acestei evaluări, ele organizează în implementează
programe educaționale și de formare pentru cadrele didactice, cu cooperarea Institutului pentru politici
educaționale. Programele de pregătire, mai ales cele concepute pentru elevii cu CES, sunt, de obicei,
implementate cu colaborarea centrelor KESY, care sprijină procesul de adaptare a programelor de învățare
necesare elevilor cu CES. 
Conform Institutului pentru politici educaționale unitatea școlară estimează starea actuală a elevilor și
concepe acțiuni în vederea îmbunătățirii calității educației primite.
Comitetul interdisciplinar al EDEAY contribuie, de asemenea, la monitorizarea și adaptarea programului de
învățare al elevilor cu CES.

OBIECTIVE
Feedback-ul și adaptarea reprezintă o parte importantă a procedurii educaționale. Tehnicile de monitorizare
și evaluare oferă feedback-ul necesar cadrului didactic pentru a-și adapta, îmbunătăți sau regândi planurile.

Obiectivul proceselor de monitorizare este de a afla impactul intervenției asupra elevilor cu CES, gradul de
atingere a obiectivelor stabilite, identificarea deviațiilor de la acestea, impactul celor mai bune practici,
instrumente, metode, materiale, identificarea punctelor slabe și forte din implementarea programelor
specifice, beneficiile pentru comunitatea educațională. În plus, ele contribuie la practicile colaborative și
identifică cerințe posibile și domenii de explorat prin formare și educație.
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GRUPURI ȚINTĂ
Aceste programe bazate pe fapte sunt implementate în principal de către specialiști în școli speciale și în
departamentele de integrare care funcționează în școlile normale. Desigur, numeroase cadre didactice le
implementează la ore, unde pot avea (sau nu) elevi cu CES, deoarece eficacitatea acestora este recunoscută
pe scară largă. 

CÂND
Programele inovative sau programele centrate pe elev sunt implementate atunci când cadrul didactic decide
că elevul necesită aceste practici.
Programele interdisciplinare și cele inter-curriculare sunt implementate în ore specifice.  

CUM
Programele sunt implementate la clasă cu sprijinul tehnologiei sau altor material, de obicei de către echipe în
funcție de nevoile specifice. 

LINK
http://www.pischools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_197_
240.pdf
http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=28:2012-05-16-12-21-
34&catid=33&Itemid=151&lang=el
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/992
http://www.ekt.gr/el/scientific-publications

EFICIENȚA MĂSURILOR ESTE MONITORIZATĂ ÎN MOD SISTEMATIC,
IAR PROGRAMELE SUNT ADAPTATE
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TITLU
Clase dedicate elevilor cu CES

DESCRIERE
În cazurile în care cerințele educaționale sunt severe și elevul nu poate urma curricula, chiar și cu sprijinul
departamentului de integrare, se alege o Unitate pentru educație și formare specială (SMEAE) autonomă.
Aceasta poate fin o unitate școlară SMEAE autonomă, o clasă autonomă sau o divizie a unității școlare care
funcționează în spitale, centre de reabilitare sau alte instituții (instituții de îngrijire a minorilor, instituții pentru
bolnavi cronici sau Unități educaționale din Centre de sănătate mintală și reabilitare) în care locuiesc elevi cu
CES.
În cazurile în care elevul are probleme de sănătate grave pe perioadă scurtă sau lungă care nu permit
frecventarea școlii, educația specială este furnizată la domiciliu sau se implementează un program de tele-
educație.   

OBIECTIVE
Clasele și unitățile dedicate elevilor cu CES sunt sprijinite în majoritatea cazurilor de personal specializat cum
ar fi psihologi, asistenți sociali, logopezi, terapeuți educaționali, fizioterapeuți, asistenți medicali, etc.
Împreună cu cadrele didactice CES, aceste persoane oferă elevilor cu CES un sprijin larg, pe mai multe niveluri
care are ca scop dezvoltarea completă a tuturor aspectelor ale copilului. Prin stabilirea de obiective
educaționale clare, dezvoltarea și urmărirea uni program de formare structurat, adaptat și prin producerea și
exploatarea unei game de resurse și materiale pedagogice, elevii își maximizează potențialul. Ei demonstrează
reușite în mai multe domenii: academic, psihosocial, fizic, emoțional, mecanisme de adaptare, autonomie,
stăpânire de sine, stimă de sine.

GRUPURI ȚINTĂ
Sistemul de învățământ din Grecia urmează filosofia mediului cel mai puțin restrictiv. Astfel,

Adaptări, modificări și sprijin la clasă

CLASE DEDICATE ELEVILOR CU CES 

26

GRUPURI ȚINTĂ
Grupul țintă este reprezentat de cadrele didactice CES, personal din domeniul CES și alți profesioniști CES din
unitățile școlare. 

CÂND
Raportul anual al SMEAE este implementat și transmis la sfârșitul anului școlar Coordonatorului educațional.
Dar toate celelalte acțiuni de monitorizare, ghidare, formare profesională au loc pe parcursul anului școlar,
oricând condițiile sau nevoile o impun. 

CUM
Cadrele didactice își monitorizează și adaptează activitatea educațională și rezultatele acesteia prin practici
colaborative, colectare de date prin observare, analiza textului, interviuri, portofolii, chestionare, discuții,
rapoarte și formare ulterioară (de ex. auto-educare continuă, seminarii, formări în școală, instruire formală). 

LINK
http://aee.iep.edu.gr/
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/xarisis.pdf
http://www.pischools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_391_436.pdf
http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/06/Protasi_Autoaksiologisis.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1103
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17015
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-36-01/46-
d2-sofou?showall=1
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TITLU
Clase prietenoase CES – Departamente de integrare în unitățile școlare normale

DESCRIERE
Urmând filosofia și principiile incluziunii, dar în același timp răspunzând cerințelor individuale ale elevilor cu
CES, au fost înființate Departamente sau clase de integrare în școli (legile 2817/2000, 3699/2008) pentru toate
nivelurile: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și școli vocaționale. Copiii participă la ore, dar maxim 10 ore pe
săptămână, elevii lucrează în cadrul Departamentului de integrare (numărul orelor pot depăși 10 în ciclul
gimnazial și liceal, dacă se consideră necesar), individual sau în grupuri mici, în funcție de dificultatea lor
specifică.
În ciclul preșcolar și primar, elevii participă la activitățile Departamentului de integrare câteva ore pe săptămână,
ceea ce poate diferi astfel încât ei să nu piardă materia parcursă la clasă. În ciclul gimnazial și liceal, ei urmează
programul claselor normale și participă la materii specifice Departamentului de integrare, în funcție de
necesitățile lor.

OBIECTIVE
Obiectivul Departamentului de integrare este reprezentat de includerea elevilor prin intervenții și programe
educaționale specializate, implementate în principal în structura Departamentului de integrare. 
Includerea are loc prin prezența structurii CES în școli, prin participarea elevilor la majoritatea activităților de
la clasă, dar și prin sprijinul oferit de Departamentul de integrare cu scop de a reintegra elevii în clasa lor. Astfel,
în cazul în care un elev progresează, el părăsește Departamentul de integrare și urmează programul clasei
normale.

GRUPURI ȚINTĂ
Populația din Departamentele de integrare este în general reprezentată de elevi cu CES moderate. Majoritatea
sunt elevi cu dificultăți de învățare, dar sunt incluși și elevii cu dificultăți moderate. Condiția pentru admiterea
lor în Departamentele de integrare este ca ei să fie elevi cu CES, dar dificultățile lor să le permită – cu sprijinul
primit de la Departamentul de integrare să răspundă cerințelor și să urmeze curricula clasei lor.

CÂND
Un elev intră în Departamentul de integrare în funcție de severitatea dificultăților sale și
nevoie de program personalizat și adaptări și intervenții speciale. Perioada pe care elevul

clasele sau școlile autonome CES sunt propuse doar pentru copiii cu dificultăți majore, care nu pot urma
curricula, chiar și cu sprijin. În plus, unitatea specială include numeroși specialiști. Prezența acestora în Școala
specială și colaborarea acestora cu cadrele didactice, elevii și părinții oferă sprijin, ghidare și sprijin în contextul
normal al școlii, iar copiii primesc servicii speciale.

CÂND
Elevii pot frecventa clase sau unități școlare speciale indiferent de clasă. Există unități preșcolare speciale și
unități pentru intervenție timpurie pentru copii de vârstă anterioară ciclului preșcolar, unități speciale în
învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și școli și ateliere vocaționale speciale.

CUM
Pentru ca elevii să participe la SMEAE este necesar un raport din partea centrului KESY. Raportul trebuie să
includă tipul de școală adecvat pentru fiecare tip de cerință. 

LINK
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/Vivlio_PI/downloads/Vivlio_Ekp/kefalaia/10N3699.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxoleia-eidiki-ekpaideusi-5
http://users.sch.gr/christinakis/superedu/map_eae/
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2103_%CE%92_2017.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.noesi.gr/pronoise/smea
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/sxol_monades/sx_monades.htm
https://www.seepeaa.gr/displayITM1.asp?ITMID=640

CLASA "PRIETENOASĂ CES" ÎN șCOLI
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TITLU
Sprijin la clasă acordat de profesor 

DESCRIERE
Elevii cu dificultăți moderate pot participa la orele normale fără nici o structură externă de sprijin, doar cu
profesorul de la clasă. Acesta sprijină elevii cu CES cu cooperarea și sprijinul centrelor KESY și al Coordonatorilor
educaționali și cu utilizarea de tehnici de includere cum ar fi predarea diferențiată, abordări multisenzoriale și
metode colaborative și experiențiale.

OBIECTIVE
Accesibilitatea reprezintă un indicator al calității pentru școli. Acestea trebuie să își dezvolte mecanisme de
sprijin pentru fiecare elev pe baza principiului echității și valorilor cum ar fi respectul pentru diversitate.
Incluziunea reprezintă expresia acestor principii. Includerea copiilor cu sau fără CES influențează metodele de
predare care vor percepe diferențele individuale ca nefiind o problemă, ci ca o oportunitate de a îmbunătăți
procesele de predare și învățare. 

GRUPURI ȚINTĂ
Elevi cu dificultăți de învățare moderate care participă la orele normale sau au cu probleme comportamentale
moderate care pot participa la orele normale cu sprijin din partea profesorului de la clasă.

CÂND
Elevii cu dificultăți moderate, care urmează programa normală, pot participa la orele normale cu sprijin din
partea profesorului de la clasă.

CUM
Acești elevi pot sau nu avea un raport din partea centrului KESY. Dacă elevii au acest raport, el definește tipul
de dificultăți și oferă îndrumare profesorului de la clasă în a-l sprijini pe elev.

LINK
http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf
http://aee.iep.edu.gr/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/204259_paidi-me-dyslexia-stin-taxi-odigos-gia-daskaloys-kai-goneis
http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_A.pdf
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2162&cpage=1
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va fi sprijin de Departamentul de integrare depinde de cerințele și progresul acestuia. Poate fi limitată sau
poate dura pe toată perioada studiilor. 

CUM
Un elev poate participa la programul de sprijin din cadrul Departamentului de integrare la propunerea centrului
KESY și cu acordul părinților. Nu toate școlile includ un Departament de integrare. Astfel, elevii care necesită
sprijinul unui astfel de departament, se pot transfera la cea mai apropiată unitate școlară cu  Departament de
integrare.

LINK
https://www.ipaidia.gr/paideia/oi-smeae-kai-ta-tmimata-entaksis-gia-to-2017-2018
http://users.sch.gr/christinakis/superedu/map_eae/
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxoleia-eidiki-ekpaideusi-5

SPRIjIN LA CLASĂ 
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TITLU
Sprijin individual la domiciliu

DESCRIERE
Școlarizarea personalizată la domiciliu reprezintă o opțiune în cazul problemelor serioase pe termen mediu și
lung, care nu permit elevului să frecventeze școala. 
Cadrul didactic evaluează elevul și concepe un Program educațional personalizat cu ajutorul centrului KESY
sau al Coordonatorului educațional. 
Programele de școlarizare la domiciliu pot fi implementate și prin sisteme de tele-educație.

OBIECTIVE
Obiectivul este de a oferi elevului care are probleme serioase sau dificultăți severe educația pentru care este
eligibil în mediul său de acasă atât timp cât condițiile nu permit transferul acestuia la școală. 
Totuși, scopul principal este de a facilita întoarcerea elevului la școală și integrarea acestuia în viața școlară
acolo unde este posibil.

GRUPURI ȚINTĂ 
Elevi cu probleme de sănătate sau CES servere care nu permit frecventarea sistemului școlar normal.

CÂND
Poate fi oferit sprijin personalizat la domiciliu atunci când o problemă serioasă de sănătate nu permite elevului
să frecventeze școala.

CUM
În conformitate cu legea 2817/2000 cazurile severe de copii cu CES care necesită școlarizare la domiciliu sunt
propuse de centrele KESY.
Direcția regională pentru educație pentru clasa respectivă aprobă școlarizarea la domiciliu, după analizarea
unei opinii medicale motivate care include și durata pe care elevul va sta acasă (legea 3699/2008). Această
opinie este oferită de un clinică pediatrică de stat sau de un comitet de sănătate public. 

LINK
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh/432-paroxh-ekpaideyshs-sto-spiti-smea
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya10645_gd4.htm

TITLU
Asistentul de predare individuală de la clasă

DESCRIERE
În Grecia, asistentul individual de predare este singurul cadrul didactic pentru sprijin paralel. Sprijinul la clasă
poate fi oferit de un profesor de educație specială care însoțește elevul la clasă și îl sprijină cu materia școlară
și cu lucrul individual. Acesta este profesorul de sprijin paralel. Sprijinul paralel este oferit ca element ajutător
și ca practică de integrare și nu are rol de protecție a copilului. Profesorul este considerat al doilea profesor de
la clasă, trebuie să coopereze cu profesorul de la clasă și, în unele cazuri, cei doi fac schimb de roluri la clasă. 

OBIECTIVE
Scopul sprijinului paralel este de a oferi elevului educație și formare în mediul cel mai puțin restrictiv, acesta
putând astfel să se dezvolte social, academic și psihologic. 
Scopul principal este de a permite elevului cu CES să devină autonom în clasa normală, astfel încât sprijinul
paralel să nu mai fie necesar la toate orele din școală sau poate chiar deloc.

SPRIjIN INDIVIDUAL

ASISTENTUL DE PREDARE INDIVIDUALĂ
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TITLU
Programe after school

DESCRIERE
Ministerul educației oferă un program de după-amiază compensator, denumit ‘învățare consolidată’ pentru
elevii cu dificultăți în urmarea programei și cerințelor de la clasă. Și elevii cu CES pot beneficia de acest program,
care are loc în școli, după ore și este implementat de către cadrele didactice ale școlii. 
Centrele organizațiilor de părinți, organizațiile non-profit sau centrele municipale implementează și ele
programe în afara școlii pentru elevi cu sau fără CES. 

Există, de asemenea, numeroase centre private, specializate pe metode  de evaluare și tratare a dificultăților
pe care le prezintă un copil, prin utilizarea de intervenții, materiale adecvate și prin crearea unui program
personalizat bazat pe cerințele elevului. Programele funcționează în principal după-amiaza. Aceste centre oferă
un program pedagogic special, care include terapie ocupațională, logopedie, lucru creativ special pentru copiii
cu dificultăți de învățare, ieșiri în oraș (pentru incluziune socială), ateliere educaționale și grupuri de părinți și
sprijin. În cazuri speciale, programele sunt implementate la domiciliu.

OBIECTIVE
Obiectivul tuturor programelor after school este de a oferite oportunități elevilor cu CES în afara școlii de a-și
dezvolta potențialul prin oferirea unui program de sprijin deschis și  personalizat. Aceasta poate aduce o
schimbare în bine majoră și în procesul lor d învățare. Din acest motiv, au fost dezvoltate programe în afara
școlii pentru a îmbunătăți abilitățile de învățare ale copiilor cu CES.

GRUPURI ȚINTĂ
‘Învățarea consolidată’ în mediul de stat este oferită oricărui elev care prezintă sub-performanță
și se confruntă cu dificultăți de a parcurge materia de la clasă. Celelalte organizații și centre se

GRUPURI ȚINTĂ
Elevii care necesită sprijin personalizat pentru a participa la programul de preda și la curricula pot beneficia de
un profesor de sprijin paralel.
Totuși, legea 3699, art. 6, prevede că și elevii cu necesități mai severe pot beneficia de un profesor de sprijin
paralel, dacă în regiunea lor nu există școli cu cadrul special necesar.

CÂND
Elevii din toate clase pot beneficia de un profesor de sprijin paralel timp pentru câteva sau toate orele dintr-o
săptămână, dacă centrul KESY consideră că acest sprijin este absolut necesar elevului.

CUM
Un elev poate beneficia de un profesor de sprijin paralel doar ca urmare a propunerii centrului KESY.

LINK
https://elearningekpa.gr/courses/eidiki-agogi-entaksiaki-ekpaideusi-kai-parallili-stiriksi
https://www.newseae.gr/component/tags/tag/parallili-stiriksi
http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/odigies_pstisiksi.pdf
http://www.0-18.gr/downloads/porisma-efarmogi-toy-thesmoytis-parallilis-stiriksis-mathiton-me-anapiria-i-
me-eidikes-ekpaideytikes-anagkes/
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh
file:///C:/Users/pcuser/Downloads/15889-45123-2-PB.pdf

Oportunități de învățare & dezvoltare pentru copiii cu CES 
(în afara școlii)

PROGRAME AFTER-SCHOOL
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poate specializa pe anumite tipuri de dificultăți și programe. Elevul și părinții săi decid care este cea mai potrivită
alegere pentru ei.

CÂND
Atunci când un elev simte că necesită sprijin cu materia de la școală, el poate solicita învățare consolidată.

CUM 
Părinții completează o cerere și menționează materiile la care va participa copilul. În alte centre, părinții discută
și decid ce program este adecvat copilului lor.

LINK
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/gymnasia/1912-sked-kentra-enischytikhs-didaskalias
https://www.noesi.gr/mko
https://www.noesi.gr/dimosia
https://www.noesi.gr/dimosia/panelladika
https://www.noesi.gr/idiotika
https://www.noesi.gr/pronoise/omadika-programmata
https://www.noesi.gr/pronoisekiesi
https://www.noesi.gr/map
https://www.noesi.gr/pronoise/kdap-mea-about
www.dyslexia-goneis.gr/
www.adhdhellas.org/

TITLU
Instrumente de sprijin cu tema

DESCRIERE
Un instrument foarte important pentru părinți în efortul acestora de a sprijini copiii cu CES la teme este
reprezentat de tehnologia nouă care exploatează toate avantajele mijloacelor multimedia și electronice. Noi
instrumente tehnologice (tablete, software educațional etc.) au devenit foarte populare în rândul tinerilor și,
astfel, un instrument important de sprijinire a părinților în procesele de învățare ale copiilor. Totuși, în cazul în
care părinții necesită sprijin din exterior, acesta poate fi furnizat de către specialiștii din centrele KESY care
oferă ghidare și sprijin. În plus, există centre care oferă servicii la domiciliu, prin personal calificat care utilizează
programe de intervenție pentru acasă. Când este nevoie de școlarizare la domiciliu, un terapeut al centrului,
prin consultare cu părinții, vizitează domiciliului copilului. În același timp, părinții au la dispoziție instrumente
prin care își ajută copiii în procesul de învățare.

OBIECTIVE
Utilizarea tehnologiei crește interesul și motivația și reprezintă o provocare pentru copiii cu CES. Motivația este
foarte importantă pentru succesul academic și un instrument important pentru părinți. În plus, noile
instrumente tehnologice exploatează alți factori foarte importanți. Abordarea multisenzorială, mecanismele
de disciplină proprie și gestionare a timpului, mediului și resurselor. Activitățile interactive care implică mai
mult de un simț permit dezvoltarea abilităților copiilor cu CES, de ex. ecrane tactile. În al doilea rând, temele
necesită abilități de disciplină proprie deoarece profesorul nu este prezent. Tehnologia educațională ajută
elevul să își monitorizeze și adapteze gândurile, dorințele, sentimentele și activitățile pentru a-și atinge
obiectivele de învățare. În cele din urmă, echipamentele electronice permit elevului și părintelui să utilizeze
timpul, mediul și resursele în conformitate cu propriul stil, ritm și cerințe de învățare. În plus, ele ajută părinții
la gestionarea timpului liber.
Totuși, în cazul în care părinții nu pot gestiona dificultățile copilului, este nevoie ca specialiștii să organizeze
procesul de învățare folosind instrument, tehnici și programe pedagogice speciale.

GRUPURI ȚINTĂ 
Sprijinirea copiilor cu CES ridică o provocare dificilă pentru părinți. Aceste dificultăți pot conduce ușor elevii la
comportamente de evitare. Tehnologia echilibrează relația dintre părinți și copii și motivează elevii, mai ales
pe cei cu dificultăți de învățare și ADHD.

INSTRUMENTE DE SPRIjIN CU TEMA PENTRU PĂRINȚI
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TITLU
Evenimente de învățare

DESCRIERE
Evenimentele de învățare în afara școlii includ un număr în creștere de ateliere, tutoriale și seminarii
interactive, precum și activități creative cum ar fi jocul teatrale, lucru manual, construcții, artă, programe
de învățare etc.
Există, de asemenea numeroase școli de vară care oferă o gamă de programe de divertisment și educaționale.
Acestea pot fi publice, municipale sau private.  

OBIECTIVE
Obiectivul principal al acestor activități este de a îmbunătăți abilitățile elevilor cu CES din toate punctele de
vedere: social, dezvoltare, psihologic, academic. Cel mai important aspect este ca aceste obiective să fie
atinse prin divertisment, activități creative care dezvoltă stima de sine a copilului și abilitatea acestuia de
adaptare.

GRUPURI ȚINTĂ
Copiii cu CES de la vârstă preșcolară până la adolescenți.

CÂND
De obicei, aceste activități au loc în week-end-uri, seri și pe perioada verii.

CUM
Părinții trebuie să facă cerere pentru structura specifică.

LINK
http://www.odigostoupoliti.eu/tag/kentra-dimiourgikis-apascholisis-paidion-kdap/
http://www.odigos-agoras.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%
CE%B1/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%C
E%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%9
1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.posgamea.gr/
https://www.noesi.gr/pronoise/eleftheros-xronos

https://www.e-dimosio.gr/ellada/158821/pedikes-kataskinosis-dimon-proipothesis-ke-
dikeologitika-engrafis/

CÂND
Atunci când gradul și aria CES creează dificultăți în cerințele obișnuite, părinții pot solicita sprijin cu tehnologia
sau specialiști KESY sau structuri specializate.

CUM
Următoarele linkuri oferă instrumente tehnologice noi, iar ultimele două centre cu specialiști CES

LINK
http://www.thenumberrace.com/nr/home.php
http://edtech.gr/
http://www.moocdys.eu/gr/
https://www.funbrain.com/
https://scratch.mit.edu/
https://gr.pinterest.com/pkoronidou/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%85/
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=813&bitstream=813_01#page/6/mode/2up
https://gr.pinterest.com/pin/501799583472714288/
http://repository.edulll.gr/edulll/simplesearch?query=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B7%C
E%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&submit.x=0&submit.y=0
https://www.thrania.com/afises-glossa-grammatiki
https://e-didaskalia.blogspot.com/2017/04/blog-post_507.html

EVENIMENTE DE ÎNVĂȚARE 
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n Irlanda, elevii cu CES beneficiază de reglementările cuprinse într-o lege specializată denumită
“Legea educației pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale” (EPSEN), în vigoare din
2004.

Legea educației persoanelor cu CES (EPSEN) a fost adoptată în iulie 2004. Cerințele educaționale
speciale sunt definite prin acest text legislativ ca fiind ‘… o limitare a capacității unei persoane
de a participa la și de a beneficia de pe urma educației din cauza unei dizabilități fizice,

senzoriale, mentale de durată sau a oricărei alte situații care conduce la un proces diferit de învățare a
persoanei față de o persoană care nu se află în acea situație.’

Legea EPSEN recunoaște faptul că cerințele educaționale speciale pot avea la origini patru zone diferite de
dizabilități: 

fizice
senzoriale  
mentale 
de învățare

Mesajul cheie ale legii ESPEN este că copiii cu cerințe educaționale speciale ar trebui educați, pe cât posibil,
într-un mediu incluziv cu copii fără CES. Legea ESPEN stabilește că există două excepții de la acest angajament
de a educa copiii laolaltă într-un mediu incluziv. Prima excepție este cazul în care există o evaluare, efectuată
în conformitate cu această lege, care stabilește că acest lucru nu ar fi în interesul superior al copilului cu
CES. Cea de-a doua este cazul în care acest lucru nu ar fi în interesul superior al celorlalți copii cu care acesta
este educat.

Legea EPSEN nu a fost complet implementată din motive economice, dar această decizie este în prezent
revizuită. Secțiunile din lege care sunt în vigoare privesc în principal dreptul la educație într-un mod incluziv,
responsabilitățile școlilor și înființarea Consiliului național pentru educație specială (NCSE). Secțiunile din
lege care nu au fost încă implementate le includ pe cele care dau copiii cu CES drept statutar în ceea ce
privește evaluare, planurile educaționale individuale și dreptul la recurs.

De asemenea, Consiliul național pentru educație specială (NCSE) a fost înființat pentru a îmbunătăți calitatea
serviciilor educaționale oferite persoanelor cu CES derivate din dizabilități.

Serviciul este livrat prin rețeaua națională de Organizații pentru CES (SENO) care interacționează cu părinții
și școlile și păstrează legătura cu ministerul sănătății pentru oferirea de resurse copiilor cu CES.

Ministerul educației și abilităților (DES) oferă finanțare pentru profesorii care se deplasează în cazurile copiilor
surzi sau cu deficiențe de auz sau orbi/cu deficiențe de văz.

Profesorii care se deplasează sunt cadre didactice calificate cu abilități și cunoștințe speciale privind
dezvoltarea și educarea copiilor cu anumite grade de deficiențe de auz și/sau văz. Aceștia oferă sprijin
longitudinal copiilor, familiilor și școlilor de la momentul solicitării până la sfârșitul ciclului primar.

Frecvența și natura sprijinului ține cont de o gamă de factori privind cerințele copilului. Activitatea acestor
profesori implică păstrarea contactului cu alți profesioniști și agenții cum ar fi ORL-iști, oftalmologi, logopezi,

specialiști pe vedere slabă, psihologi, echipe de intervenție timpurie, personal al școlilor și
părinți.
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TITLU
Copiii în situații de risc reprezintă o definiție utilizată d TUSLA (Agenția pentru copil și familie) și nu este
utilizată în primii ani în sectorul educației.

DESCRIERE  
Acesta este cadrul curriculei pentru copii de la naștere până șase ani în Irlanda. Ea include informații privind
modul de evaluare a copiilor în mediul preșcolar. Nu are caracter statutar.
TUSLA inspectează mediul preșcolar pentru furnizarea de servicii de îngrijire și educație. În primii ani, atunci
când apar dificultăți, copilul poate fi direcționat către un serviciu terapeutic la nivel comunitar sau echipe
de intervenție timpurie de către medicii de familie sau asistente medicale din sistemul public sau de către
părinți. 

OBIECTIVE
Modelul de acces și incluziune (AIM) este un model de sprijin conceput astfel încât copiii cu dizabilități să
poată accesa Programul de îngrijire și educație timpurii (ECCE). Scopul acestuia este de a da posibilitatea
unităților preșcolare să ofere o experiență preșcolară incluzivă, asigurându-se că fiecare copil eligibil poate
participa la Programul ECCE și poate beneficia de îngrijire și educație timpurii calitative.

GRUPURI ȚINTĂ     
Toți copiii preșcolari.

CÂND
Părinții copiilor născuți după 1.06.2020 pot solicita o evaluare conform legii persoanelor cu dizabilități 2005,
dacă consideră că copilul lor poate avea o dizabilitate.

CUM 
Copiii care se califică pentru evaluarea nevoilor conform legii persoanelor cu dizabilități 2005 au dreptul la: 

O evaluare a cerințelor educaționale și de sănătate cauzate de dizabilitatea lor 
Un raport de evaluare
O descriere a serviciilor pe care le vor primI

O reclamație în cazul în care nu sunt mulțumiți nu oricare aspect al procesului. Părinții fac cerere
către ministerul sănătății, prin ofițerul de evaluare, pentru această evaluare independentă și gratuită a
nevoilor. 
Începând cu ianuarie 2010 Schema ECCE oferă un an gratuit de îngrijire și educație timpurii tuturor copiilor
cu vârste cuprinse între 3 ani și 2 luni și 4 ani și 7 luni, indiferent de veniturile sau capacitatea de plată a
familiei. 

Statul sprijină intervenția timpurie pentru copii cu CES oferind fonduri unor creșe/unități preșcolare, inclusiv: 
Un mediu de intervenție timpurie auxiliar școlilor normale și speciale 
Un mediu de intervenție timpurie auxiliar furnizorilor de servicii finanțați de ministerul sănătății 
Un mediu de unități preșcolare private finanțat prin schema ECCE 
Un mediu de unități preșcolare private finanțat de ministerul sănătății
Școlarizare la domiciliu.

Criteriile de eligibilitate sunt disponibile pe pagina de internet a Departamentului pentru educație și abilități (DES).

LINK
https://www.ncca.ie/en/early-childhood/aistear  
https://www.tusla.ie 
https://www.earlychildhoodireland.ie/work/information-parents/choosing-childcare/ecce-free-preschool-year/   
http://www.education.ie    

Identificarea timpurie a copiilor în situații de risc (preșcolari) 

DEFINIȚIA FORMALĂ A  “COPIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC”
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DESCRIERE
Aceasta variază în funcție de tipul de CES și poate implica medici profesioniști (de ex. pediatri, psihiatri),
psihologi (clinici sau educaționali). Specialiști auxiliari din sănătate (psihoterapeuți, terapeuți ocupaționali,
logopezi) și profesori specialiști.

OBIECTIVE
Școlile ar trebui să dețină o procedură structurată de testare în școală pentru a identifica și monitoriza
evoluția elevilor cu CES. Această structură ar trebui să includă pregătirea personalului cheie, proceduri
agreate pentru selectarea testelor, decizii cu privire la momentul administrării, gestionarea datelor și
acționarea în consecință.

GRUPURI ȚINTĂ  
Model incluziv

CÂND 
La solicitarea directorului de școală sau a părinților

CUM 
Procesul variază în funcție de tipul de CES. Practicile variază de la cea mai simplă direcționare către ICD-10
sau DSM-V; până la revizuiri meta-analitice efectuate de omologi; și există unele zone de CES unde există
modalități formale de evaluare formală (de ex. DCD), dar acestea nu sunt universal agreate sau urmate.
NEPS a oferit recent un ghid pentru psihologii săi educaționali cu privire la evaluarea dislexiei. Acest ghid nu
a fost foarte specific cu privire la ce trebuie făcut, dar a oferit pentru prima dată o respingere a abordării
discrepanței nivelurilor de inteligență. Deși nu pare să fie urmat în prezent de către toți practicienii NEPS,
unii continuând să urmeze model discrepanței. În Irlanda nu există echivalente ale ghidului NIACE (UK) și
nici nu se face referire la acestea.

Serviciul național de psihologie educațională (NEPS) este un serviciu care sprijină școlile în asigurarea CES
ale copiilor. NEPS a dezvoltat un sistem de identificare și sprijinire a copiilor, cunoscut ca Sprijin continuu.
Sprijin continuu funcționează la trei niveluri diferite – în școlile primare se numește ‘Sprijin la clasă’, ‘Sprijin
la școală’ și ‘Sprijin la școală plus (pentru unii)’ și ‘Sprijin la școală plus (pentru puțini)’. Sprijin la clasă / sprijin
pentru toți se referă la predarea eficientă la clasă și identificarea timpurie. Psihologii NEPS au cele mai mari
șanse de a se implica în lucrul direct cu elevii, părinții și cadrele didactice la nivelul Sprijinului la școală plus.

LINK
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/NEPS-Home-Page.html 
https://ncse.ie/ 
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/ 

DESCRIERE
La nivel de diplomă de licență, elevii pot opta pentru module de educație specială, dar acesta nu reprezintă
un element obligatoriu pentru toate cursurilor. Unitățile școlare dau importanță diferențiată cursurilor de
calificare. Consiliul național pentru educație supraveghează formarea inițială a cadrelor didactice. Codul etic
al profesorilor prevede că profesorii ar trebui ‘să își asume responsabilitatea personală de a susține și
îmbunătăți calitatea practicii profesionale prin: menținerea activă a cunoștințelor și înțelegerii profesionale
pentru a se asigura că acestea țin cont și evaluează cu un ochi critic practica profesională, în lumina
cunoștințelor profesionale și utilizând oportunitățile de dezvoltare profesională de-a lungul carierei.’ 
Dezvoltarea profesională continuă este disponibilă prin agenții statutare, ONG-uri, fundații și prin studii

postuniversitare în universități.

PROCEDURA/PROTOCOLUL DE SCREENING PENTRU CADRELE DIDACTICE

FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE
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GRUPURI ȚINTĂ
Toate cadrele didactice și asistenții implicați în procesul CES

CÂND 
Atunci când cadrele didactice vor să urmeze formări profesionale nu există o cerință privind dezvoltarea
profesională continuă.

CUM 
Finanțat prin Serviciul pentru fundații și sprijin pentru educația specială, acesta are ca scop ca, la planificarea
metodelor de predare, cadrele didactice să aleagă o combinație de procese de învățare care satisfac cel mai
bine nevoile lor de dezvoltare. 
Predare prin leadership - include, de exemplu, învățarea profesorilor orientată către o materie, cunoștințe
cu conținut pedagogic, evaluare, leadership, etc.
Incluziune - include orice aspect al învățării profesorilor care are ca scop îmbunătățirea capacității acestora
de a aborda și răspunde diversității de cerințe ale elevilor; permite participarea la procesul de învățare,
culturi și comunități; și îndepărtează bariere din procesul de învățare prin includerea și furnizarea de structuri
și adaptări adecvate pentru a permite fiecărui elev să beneficieze maxim de pe urma frecventării școlii. 
IT - include învățarea pentru dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza predarea și învățarea
utilizând instrumente informatice. Include învățare privind utilizarea IT-ului pentru a dezvolta abilitățile
cheie ale celui care învață, ca instrument care privește toată curricula și ca instrument pentru implicarea în
cercetare. 

LINK
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/-New-Teachers/post-primary-teacher-training-
courses.html  
https://pdst.ie/  
https://www.dcu.ie/inclusive_and_special_education/news/2018/Feb/Professional-CertificateDiploma-
Special-and-Inclusive
https://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/education-special-educational-needs
https://whttps://www.dcu.ie/inclusive_and_special_education/news/2018/Feb/Professional-
CertificateDiploma-Special-and-Inclusiveww.sess.ie/professional-development/sess-supported-courses
https://www.dyslexia.ie/
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0042_2016.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Services/Professional-Development/Support-Services.html  
https://www.teachingcouncil.ie/en/Teacher-Education
https://www.pdst.ie/
https://www.mic.ul.ie/faculty-of-education/programme/graduate-diplomam-ed-in-special-educational-
needs 

DESCRIERE
NEPS lucrează cu cadrele didactice, părinții și copiii pentru a-i ajuta pe toți copiii să își dezvolte potențialul,
oferind o gamă de servicii. Fundații cum ar fi Asociația pentru dislexici din Irlanda oferă informații și formare
pentru părinți prin intermediul atelierelor, evenimentelor de informare și cursurilor. 
Asociații de părinți CES există pentru a sprijini toți părinții de persoane cu cerințe speciale și dizabilități,
indiferent de vârstă sau diagnostic, promovând la nivel național tratament îmbunătățit, educație, bunăstare
și acceptare pentru copii. Există numeroase grupuri de părinți CES dedicate unor CES specifice, cum ar fi
pentru copiii asiatici; acestea sunt gestionate de părinți pentru a oferi sprijini și advocay familiilor cu copii
suferind de autism din Irlanda.

GRUPURI ȚINTĂ 
Părinți

Informații disponibile pentru părinți și cadre didactice
(pagini de internet, broșuri, pliante, etc)
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CÂND
La solicitarea părinților
CUM  
Asociația de părinți CS – o organizație națională care reprezintă părerile tuturor părinților de persoane cu
cerințe speciale și dizabilități, indiferent de diagnostic sau vârstă. La nivel național, Asociația are ca scop
reprezentarea părinților care sprijină accesul copiilor lor la sistemul de învățământ din Irlanda sau la societate
în general.
NEPS oferă sprijin părinților cu copii de vârstă școlară cu CES.

LINK
https://ncse.ie/   
http://www.npc.ie/ 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/a-new-model-for-allocating-special-
education-teaching-support-to-mainstream-primary-schools.pdf  
www.dyslexia.ie 
http://teachingcouncil.ie
http://specialneedsparents.ie/support-groups-ireland 
https://snapireland.net/  

TITLU   
Modelul de alocare a profesorului – profesorul pentru educație specială (SET) 

DESCRIERE
Profesorul pentru educație specială Profesorii pentru educație specială au clase mici formate din elevi cu
CES și dizabilități. Aceste clase speciale se regăsesc în școli speciale și în școli normale.
Profesorul pentru educație specială acoperă o gamă de cerințe educaționale în întregul ciclu școlar. Elevii
primesc sprijin în mai multe moduri, inclusiv predare în echipă, predarea colaborativă, intervenții timpurii,
sprijin în grupuri mici și individual. Profesorul pentru educație specială se consultă cu profesorul de la clasă
pentru a planifica intervenții pentru a acoperi cerințele educaționale ale copiilor. Ei creează planuri de sprijin
pe termen scurt. Rezultatele sunt evaluate ca și rutină, înregistrate și utilizate pentru a revizui evoluția copiilor
și pentru a planifica intervențiile ulterioare.

OBIECTIVE
Resursele utilizate pentru a sprijini elevii cu CES ar trebui utilizate pentru a facilita dezvoltarea de școli cu
adevărat incluzive. Modelul de alocare de cadre didactice – profesorul pentru CES sprijină incluziunea.
Pentru a asigura acest fapt, resursele sunt alocate elevilor cu cele mai mari nevoi.
Pentru școlile normale modelul se bazează pe profilul școlii.

GRUPURI ȚINTĂ  
Furnizarea de servicii pentru elevi cu CES este susținută prin procese clare de identificare și planificare atentă
a intervențiilor pentru a satisface nevoile academice și/sau de dezvoltare socială. Identificarea nevoilor,
planificarea, stabilirea de obiective și monitorizarea rezultatelor sunt elemente esențiale ale unui proces
integrat și colaborativ de rezolvare de probleme. Procesul implică profesorul de la clasă, profesorii CES,
părinții și profesioniști relevanți. Intervențiile ar trebui să se axeze pe practici bazate pe informații și pe
cunoștințele și experiența cadrelor didactice. Aceste intervenții ar trebui să reflecte nevoile prioritare de
învățare ale elevilor, precum și să dezvolte plecând de la punctele forte și interesele acestora. Planurile de
sprijin ar trebui să includă obiectivele agreate, resursele necesare, strategiile pentru implementare și o
orizont de timp pentru revizuire.

CÂND
La implementarea modelului de alocare revizuit pentru a satisface nevoile elevilor cu CES,

Specialistul CES în mediul educațional
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TITLU 
Departamentele CES nu se regăsesc în mod tradițional în școlile din Irlanda, deși unele școli mai mari au
creat asemenea departamente.

școlile ar trebui să adopte o abordare holistică de planificare și implementare a intervenției timpurii și a
programelor de prevenție. Pentru aceasta, școlile trebuie să își adapteze politicile pentru CES existente
pentru a aloca corect resursele. O abordare holistică implică colaborarea comunității școlare (în consultare
cu părinții și elevii) pentru a îmbunătăți învățarea, comportamentul și starea de bine ale elevilor. Ea implică
un proces de reflecție, planificare și revizuire a politicilor și practicilor și include o evaluare a felului în care
elevii cu CES sunt identificați de școală, intervențiile care sunt implementate pentru a satisface nevoile
acestora și felul în care rezultatele acelor intervenții sunt monitorizate. O abordare holistică ar trebui să se
adreseze întregii game de nevoi – de la nevoi moderate, pe termen scurt, la nevoi severe pe termen lung.

CUM 
Un dosar de sprijinire a elevului a fost dezvoltat pentru a permite școlilor să planifice intervenții și să
urmărească evoluția acestuia prin Sprijinul continuu. El ajută cadrele didactice în procesul de documentare
și la nevoile acestora în timp și la oferirea unui nivel adecvat de sprijin acordat copiilor, în conformitate cu
nivelul nevoilor lor. În urma unei perioade de intervenție și revizuire a progresului, se ia o decizie cu privire
la nivelul adecvat de sprijin necesar elevului. Aceasta poate fi de a întrerupe sprijinul, de a continua același
nivel de sprijin sau de scădea / crește nivelul sprijinul acordat. Unii elevi cu cerințe mai complexe, pe termen
lung, pot necesita anumite metodologii, abordări didactice și/sau activități de învățare. Aceste intervenții
ar trebui să se bazeze pe identificarea atentă a punctelor forte și a nevoilor, inclusiv o evaluare
multidisciplinară, după caz. Profesorii CES ar trebui să intervină pentru a aborda nevoile elevilor cu CES în
școli. Un aspect important al modelului de alocare revizuit este că sprijinul suplimentar este alocat în funcție
de nevoile identificate, mai degrabă decât pe baza unui diagnostic de dizabilitate. Aceasta dă fiecărei școli
o autonomie sporită și flexibilitate cu privire la modul în care ele alocă resurse educaționale pentru elevii cu
CES. Școlile pot utiliza profesori CES în mai multe feluri pentru a satisface nevoile copiilor cu eficacitate (de
ex. sprijin în clasă, scoaterea din grup). 

LINK
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
http://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0013_2017.pdf
http://ncse.ie/policy-advice
https://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Inclusion/Special_Educational_Needs/Download_Spe
cial_Educational_Needs_Guidelines/Guidelines_for_teachers_of_students_with_general_learning_disabiliti
es.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/Student-Support-File-Guidelines.pdfhttp://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Resources-
Guidance/sped_guidelines_pupils_difficulties_p.pdf

Departamentul CES în mediul educațional
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TITLU
Vezi mai sus Cadrul pentru Sprijinul continuu

LINK
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-

Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-
Service-NEPS-/neps_special_needs_resource_pack.pdf

PROCEDURI/PROTOCOALE DE DIAGNOZĂ FORMALE AGREATE
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TITLU 
Cadrul Sprijinului continuu

DESCRIERE
Departamentul a înființat cadrul Sprijinului continuu pentru a ajuta școlile la identificarea și abordarea
nevoilor elevilor. Acest cadru recunoaște faptul că CES pe termen mai lung, și sunt de la moderate la severe,
pe termen scurt sau lung și că elevii necesită niveluri de sprijin în funcție de nevoilor lor educaționale
identificate.
În prezent, evaluarea educațională formală a copiilor școlari este efectuată de NEPS sau în mediu privat
atunci când specialiștii NEPS nu sunt disponibili sau când părinții aleg mediul privat. Alte evaluări, cum ar fi,
cele efectuate de logoped sau terapeutul ocupațional sunt efectuate prin serviciile comunitare la cabinete
medicale locale.

OBIECTIVE 
Sprijinul continuu este un model de rezolvare de probleme pentru evaluarea și intervenție care permite
școlilor să adune și analizeze date, precum și să planifice și revizuiască evoluția fiecărui elev. Acest cadru
asigură faptul că intervențiile se fac gradual, trecând de la intervenții la clasă la sprijin mai intensiv și
personalizat și că procesul este monitorizat cu atenție.

GRUPURI ȚINTĂ
Toți copiii de vârstă școlară

CÂND
Sprijinul continuu permite școlilor să identifice și să răspundă nevoilor cu flexibilitate. Aceasta înseamnă că
nevoile sunt adresate cât mai devreme posibil. Principiul este că elevii cu cel mai ridicat nivel de nevoi au
acces la cel mai ridicat nivel de sprijin.

CUM 
Profesorul de la clasă joacă un rol cheie la evaluarea, sprijinirea și predarea către copiii cu CES. El este sprijinit
în activitatea sa de către profesori CES. Alți profesioniști pot fi implicați în proces pentru a oferi o evaluare
mai detaliată pentru a scoate în evidență punctele forte și nevoile elevilor, după caz.

LINK
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html 
http://www.hse.ie/eng/services/  
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_resource_pack.pdf
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf

Procesul formal de diagnosticare

DIAGNOSTICAREA CES
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TITLU  
Cadrul Sprijinului continuu

DESCRIERE 
Departamentul a înființat cadrul Sprijinului continuu pentru a ajuta școlile la identificarea și abordarea
nevoilor elevilor. Acest cadru recunoaște faptul că CES pe termen mai lung, și sunt de la moderate la severe,
pe termen scurt sau lung și că elevii necesită niveluri de sprijin în funcție de nevoilor lor educaționale
identificate.
Profesorul de la clasă joacă un rol cheie la evaluarea, sprijinirea și predarea către copiii cu CES. El este sprijinit
în activitatea sa de către profesori CES. Alți profesioniști pot fi implicați în proces pentru a oferi o evaluare
mai detaliată pentru a scoate în evidență punctele forte și nevoile elevilor, după caz.

GRUPURI ȚINTĂ 
Programul Sprijin la școală plus implică în general profesioniști și servicii de sprijin din exterior într-un proces
de rezolvare de probleme mai complex pentru a ajuta elevul. Sprijinul la școală plus se aplică acelor elevi
ale căror cerințe sunt de durată și/sau severe și complex și a căror evoluție este considerată inadecvată în
ciuda unor intervenții planificate și revizuite stabilite prin planurile de sprijinul la clasă și/sau sprijin la școală.

CÂND 
Atunci când un copil este identificat ca necesitând sprijin suplimentar.

INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE STANDARDIZATE, BAZATE PE
DOVEZI, DISPONIBILE PENTRU SPECIALIșTI 

METODOLOGIA DE EVALUARE șI CRITERII DE ELIGIBILITATE 
PENTRU CES  
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TITLU  
Consiliul național pentru curriculă și evaluări oferă linii directoare clare și teste standardizate ce pot fi utilizate
în fiecare fază.

DESCRIERE
Alegerea instrumentului de testare adecvat este la latitudinea școlilor, cu condiția ca testul ales să fie
standardizat pentru populația Irlandei și să respecte curricula.
GRUPURI ȚINTĂ 
Elevi din ciclul primar în clase a 2-a/4-a și a 6-a.

CÂND
Departamentul pentru educație și abilități (circulara 0056/2011) obligă școlile să administreze teste
standardizate. Școlile trebuie să administreze teste standardizate la citire în engleză și matematică în perioada
mai/iunie tuturor elevilor din clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a în fiecare an, începând din 2012.

CUM 
Consiliul național pentru curriculă și evaluări oferă linii directoare clare și teste standardizate care se pot
utiliza la fiecare fază.
Ghidul de bune practici NEPS pentru alfabetizare include, de asemenea, sfaturi privind testarea.

LINK
https://www.ncca.ie/
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-
Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/Student-Support-File-Guidelines.pdf
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TITLU   
Educația Persoanelor cu CES (EPSEN) 2004

DESCRIZIONE
Legea educației persoanelor cu CES (EPSEN) a fost adoptată în iulie 2004. Cerințele educaționale speciale
sunt definite prin acest text legislativ ca fiind ‘… o limitare a capacității unei persoane de a participa la și de
a beneficia de pe urma educației din cauza unei dizabilități fizice, senzoriale, mentale de durată sau a oricărei
alte situații care conduce la un proces diferit de învățare a persoanei față de o persoană care nu se află în
acea situație’. 

Legea EPSEN recunoaște faptul că cerințele educaționale speciale pot avea la origini patru zone diferite de
dizabilități: 

fizice
senzoriale  
mentale 
de învățare

OBIECTIVE
Mesajul cheie ale legii ESPEN este că copiii cu cerințe educaționale speciale ar trebui educați, pe cât posibil,
într-un mediu incluziv cu copii fără CES. Legea ESPEN stabilește că există două excepții de la acest angajament
de a educa copiii laolaltă într-un mediu incluziv. Prima excepție este cazul în care există o evaluare, efectuată
în conformitate cu această lege, care stabilește că acest lucru nu ar fi în interesul superior al copilului cu
CES. Cea de-a doua este cazul în care acest lucru nu ar fi în interesul superior al celorlalți copii cu care acesta
este educat.

CÂND  
Legea EPSEN nu a fost complet implementată din motive economice, dar această decizie este în prezent
revizuită. Secțiunile din lege care sunt în vigoare privesc în principal dreptul la educație într-un mod incluziv,
responsabilitățile școlilor și înființarea Consiliului național pentru educație specială (NCSE). Secțiunile din
lege care nu au fost încă implementate le includ pe cele care dau copiii cu CES drept statutar în ceea ce

privește evaluare, planurile educaționale individuale și dreptul la recurs.

Legislația în vigoare pentru CES (drepturi și recunoaștere)

LEGI șI/SAU REGLEMENTĂRI SPECIFICE PRIVIND CES 
(INCLUSIV AUTISM, ADHD, DISLExIE ETC.) șI EDUCAȚIA 

42

CUM 
Profesorul de la clasă joacă un rol cheie la evaluarea, sprijinirea și predarea către copiii cu CES. El este sprijinit
în activitatea sa de către profesori CES. Alți profesioniști pot fi implicați în proces pentru a oferi o evaluare
mai detaliată pentru a scoate în evidență punctele forte și nevoile elevilor, după caz. SPRIJINUL / RESURSE
PENTRU ÎNVĂȚARE și/sau PROFESORI sunt implicați în procesele de evaluare și intervenție. Aceștia pot oferi
sprijin suplimentar fie cu elevul în mediu separat, fie la clasă. La acest nivel, este posibil să fie nevoie de mai
mult de un cadru didactic de sprijin pentru fiecare elev.

LINK
https://www.sess.ie/special-education-teacher-allocation/primary/continuum-support-primary 
https://www.educationhttps://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-
for-Primary-Schools-Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-
Psychological-Service-NEPS-/Student-Support-File-Guidelines.pdf
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TITLU
Consiliul național pentru educație specială (NCSE)

DESCRIERE
Consiliul național pentru educație specială (NCSE) a fost înființat pentru a îmbunătăți
calitatea serviciilor educaționale oferite persoanelor cu CES derivate din dizabilități.

TITLU   
Legea EPSEN 

DESCRIERE
Cerințele educaționale speciale pot avea la origini dizabilități ale copilului: 

fizice  
senzoriale (orbire/deficiențe de vedere, surditate/deficiențe de auz)
mentale
de învățare sau alte condiții care conduc la un mod de învățare diferit față de un copil
neaflat în acea situație

Copiii cu dizabilități pot avea CES care necesită sprijin suplimentar la școală pentru a putea să își atingă
potențialul individual. Există și copii cu dizabilități care s-ar putea să nu aibă nici o CES care să necesite
sprijin suplimentar în școli. 

GRUPURI ȚINTĂ
CES sunt definite în Legea EPSEN ca fiind: ‘o limitare a capacității unei persoane de a participa la și de a
beneficia de pe urma educației din cauza unei dizabilități fizice, senzoriale, mentale de durată sau a oricărei
alte situații care conduce la un proces diferit de învățare a persoanei față de o persoană care nu se află în
acea situație’. Testele de inteligență standardizate includ categorii de dizabilități de învățare generale descrise
ca: CES ușoare (scor IQ cuprins între 50 și 70 puncte la testul de inteligență standardizat), CES moderate
(scor IQ cuprins între 35 și 49 puncte la testul de inteligență standardizat), CES severe/profunde (scor IQ sub
35 de puncte la testul de inteligență standardizat). O diagnoză formală a CES cere ca elevul să aibă
disfuncționalități semnificative în domeniul funcționării adaptative și a abilităților generale de viață.

CÂND 
Această lege nu fost pusă în vigoare complet. Doar anumite părți din această lege au intrat în vigoare.

LINK
http://www.oireachtas.ie/ 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/ChildrenWithSpecialEdNeeds1.pdf
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/

DEFINIȚIA FORMALĂ A CES 
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Programe de intervenție timpurie

SPECIALIșTI DISPONIBILI ÎN SISTEMUL PUBLIC

LINK
http://www.oireachtas.ie/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/ChildrenWithSpecialEdNeeds1.pdf
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/
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DESCRIERE
O serie de ONG-uri și fundații oferă sprijin și evaluare copiilor, părinților și școlilor. 
Există, de asemenea, și cabinete medicale private individuale și comerciale.

CUM 
Acest sistem nu este reglementat

LINK
https://www.dyslexia.ie/ 
https://www.psychologicalsociety.ie  

TITLU
Planul personalizat pentru elev (PPP)

DESCRIERE 
Secțiunea 15 din Circulara 0030/2014 prevede că elevilor cu CES li se oferă un Plan personalizat pentru elev
(PPP). Școlile sunt încurajate să utilizeze planuri individuale pentru elevii cu CES care să includă și componenta
de îngrijire. Nu se solicită un document individual. Cerința PPP poate fi inclusă în dosarul de sprijin DES.
NCSE recunoaște că atunci când un nou elev începe școala, școala va avea nevoie de o perioadă pentru a
dezvolta un PPP. În acest caz, PPP ar trebui transmis în termen de șase săptămâni de la începerea școlii de
către elev. Planul de educație se concentrează pe rezultatele agreate pe care copiii cu CES ar trebui să le
atingă în școală și permite păstrarea unei evidențe a evoluției lor. El trebuie dezvoltat și revizuit de cadrele
didactice împreună cu părinții, elevii și, după caz, alte persoane implicate în școlarizarea copilului. Deoarece
aceste reglementări nu au intrat încă în vigoare, a fost dezvoltat Dosarul de sprijin al elevului pentru a permite
școlilor să planifice intervenții și să urmărească evoluția unui elev în cadrul programului de sprijin continuu.

OBIECTIVE
Planurile de învățământ stabilesc obiective de învățare de atins după o anumită perioadă de timp și enumeră
strategiile de școlarizare, resursele și sprijinul necesare pentru a ajuta copilul să atingă acele obiective.

GRUPURI ȚINTĂ    
Copii cu CES identificate

SPECIALIșTI DISPONIBILI ÎN SISTEMUL PRIVAT

PLANUL DE EDUCAȚIE PERSONAL – DEZVOLTARE șI IMPLEMENTARE

44

Serviciul este livrat prin rețeaua națională de Organizații pentru CES (SENO) care interacționează cu părinții
și școlile și păstrează legătura cu ministerul sănătății pentru oferirea de resurse copiilor cu CES.
Ministerul educației și abilităților (DES) oferă finanțare pentru profesorii care se deplasează în cazurile copiilor
surzi sau cu deficiențe de auz sau orbi/cu deficiențe de văz.
Profesorii care se deplasează sunt cadre didactice calificate cu abilități și cunoștințe speciale privind
dezvoltarea și educarea copiilor cu anumite grade de deficiențe de auz și/sau văz. Aceștia oferă sprijin
longitudinal copiilor, familiilor și școlilor de la momentul solicitării până la sfârșitul ciclului primar.
Frecvența și natura sprijinului ține cont de o gamă de factori privind cerințele copilului. Activitatea acestor
profesori implică păstrarea contactului cu alți profesioniști și agenții cum ar fi ORL-iști, oftalmologi, logopezi,
specialiști pe vedere slabă, psihologi, echipe de intervenție timpurie, personal al școlilor și părinți.

LINK
https://ncse.ie/     
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2019/01/NCSE-Guidelines-for-schools-2019-20.doc
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/NEPS-Home-Page.html
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DESCRIERE  
Centrul de cercetare în educație (ERC) reprezintă un centru de excelență în cercetare și evaluare în educație
recunoscut la nivel internațional. În septembrie 2015, a fost desemnat ca organism
statutar prin Legea educației Act (1998).

CÂND  
Atunci când legea EPSEN 2004 va fi complet în vigoare, ea va oferi dreptul copilului cu CES de a avea un plan
de educație. Deși această secțiune din lege nu a intrat încă în vigoare, numeroase cadre didactice și școli
utilizează planificarea educațională personalizată în activitatea lor cu copii cu CES mai speciale. NCSE a
redactat o broșură cu titlul ‘Ghid pentru planul de învățământ personalizat’ (2006). Acest ghid de bune
practice pentru pregătirea, implementarea și revizuirea planurilor de învățământ personalizate este disponibil
pe pagina de internet a NCSE.

CUM  
Un dosar de sprijinire a elevului a fost dezvoltat pentru a permite școlilor să planifice intervenții și să
urmărească evoluția acestuia prin Sprijinul continuu. El ajută cadrele didactice în procesul de documentare
și la nevoile acestora în timp și la oferirea unui nivel adecvat de sprijin acordat copiilor, în conformitate cu
nivelul nevoilor lor. În urma unei perioade de intervenție și revizuire a progresului, se ia o decizie cu privire
la nivelul adecvat de sprijin necesar elevului. Aceasta poate fi de a întrerupe sprijinul, de a continua același
nivel de sprijin sau de scădea / crește nivelul sprijinul acordat. Unii elevi cu cerințe mai complexe, pe termen
lung, pot necesita anumite metodologii, abordări didactice și/sau activități de învățare. Aceste intervenții
ar trebui să se bazeze pe identificarea atentă a punctelor forte și a nevoilor, inclusiv o evaluare
multidisciplinară, după caz. Profesorii CES ar trebui să intervină pentru a aborda nevoile elevilor cu CES în
școli. Un aspect important al modelului de alocare revizuit este că sprijinul suplimentar este alocat în funcție
de nevoile identificate, mai degrabă decât pe baza unui diagnostic de dizabilitate. Aceasta dă fiecărei școli
o autonomie sporită și flexibilitate cu privire la modul în care ele alocă resurse educaționale pentru elevii cu
CES. Școlile pot utiliza profesori CES în mai multe feluri pentru a satisface nevoile copiilor cu eficacitate (de
ex. sprijin în clasă, scoaterea din grup).

LINK
www.ncse.ie
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0007_2019.pdf
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Delivery-for-Primary-Students-with-
Special-Educational-Needs.pdf

DESCRIERE
Calendar disponibil on-line 

GRUPURI ȚINTĂ   
Cadre didactice și părinți 

CÂND
Conform calendar

LINK
https://www.sess.ie/calendar  
https://www.dyslexia.ie   
https://www.sess.ie/sess-primary-courses  
https://ncse.ie/ 

PROGRAMELE BAZATE PE FAPTE SUNT PROMOVATE 
PRIN EVENIMENTE FORMALE  
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TITLU  
Consiliul națională pentru educație specială

DESCRIERE  
Unul dintre rolurile statutare ale NCSE este de a efectua cercetări în domeniul educației speciale. Scopul
principal al programului de cercetare al NCSE este de a întări cunoștințele și bunele practici în politica de
învățământ și în serviciile pentru elevii cu CES. Mai exact, programul de cercetare al NCSE:

construiește o bază de fapte robustă prin comandarea sau efectuare de studii de cercetare calitative
revizuite de omologi;
identifică lecțiile privind politici și practici care reies din fapte pentru a informa Ministerul educației
cu privire la dezvoltarea de politici NCSE;
implică factorii cu capacitate consultativă în activitățile de cercetare;
contribuie la diseminarea informații privind cele mai bune practici naționale și internaționale și
educația inclusivă către factorii cheie, inclusiv părinți, cadre didactice ș.a.;
contribuie la întărirea infrastructurii de cercetare în domeniul educației speciale și incluzive.

Consiliul profesorilor din Irlanda supraveghează Programele de formare inițială a cadrelor didactice (ITE)
asigurându-se că toate cursurile sunt sprijinite de un cadru conceptual definit clar. Cadrul ar trebui dezvoltat
de furnizori de educație și ar trebui să se bazeze pe cercetări și pe politica consiliului privind Educația
continuă a cadrelor didactice și pe Codul profesional al acestora. 

CÂND
Informații provenind din cercetare sunt diseminate, iar practicile individuale se pot modifica. La nivel de
sistem, procesul este unul foarte încet. 

LINK
https://ncse.ie/research-reports 
http://teachingcouncil.ie/

EFICIENȚA MĂSURILOR ESTE MONITORIZATĂ SISTEMATIC, 
IAR PROGRAMELE SUNT ADAPTATE

46

Centrul efectuează cercetări la toate nivelurile sistemului de învățământ, de la ciclul preșcolar până la vârsta
adultă. Cercetarea se desfășoară la solicitarea Ministerului educației și abilităților, altor agenții sau la inițiativa
ERC. Se oferă, de asemenea, un serviciu de evaluare prin oferirea de teste standardizate școlilor, inter alia.
Universitățile efectuează cercetări, iar acestea sunt utilizate pentru diseminarea practicilor. 

LINK
https://ncse.ie    
https://www.dyslexia.ie 
http://www.erc.ie/  
https://www.tcd.ie/Education/research/
https://www.dcu.ie/institute_of_education/index.shtm
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TITLU 
Clase speciale în școlile normale 

DESCRIERE 
Clasele speciale din școli normale oferă un mediu de învățare elevilor cu nevoi mai complexe acolo unde
clasele normale nu le pot satisface acestora nevoile. Pentru a fi inclus într-o clasă specială, un copil trebuie
să dețină un raport prin case se afirmă că are o CES și că aceasta este de o asemenea complexitate că acesta
ar trebui inclus într-o clasă specială. Clasele speciale au un raport elevi / profesori mai mic, în funcție de
categoria de dizabilitate. Aceasta înseamnă că aceste clase au mai puțini elevi, de exemplu o clasă specială
cu dizabilități de învățare moderate are un profesor la fiecare opt copii. Plasarea într-o clasă specială este o
adaptare specială care se poate modifica odată cu dezvoltarea școlară a elevului. Acolo unde este cazul,
elevii din clase speciale ar trebui școlarizați parțial împreună cu ceilalți colegi, sau la anumite materii sau
activități, în conformitate cu nevoile și abilitățile lor.  Clasele speciale fac parte din procesul de educație
continuă care permite elevilor cu cerințe educaționale speciale complexe să fie școlarizați, în grupuri mai
mici la clasă, în cadrul școlilor lor normale. Acestea oferă un mediu de școlarizare ajutător elevilor care nu
pot urma curricula în clasa normală, chiar și cu sprijin, în marea partea a zilei școlare sau de-alungul întregii
zile.

OBIECTIVE   
Elevii înscriși în clase speciale ar trebui incluși în clase normale cât mai mult posibil, în conformitate cu
abilitățile lor.

GRUPURI ȚINTĂ
Elevi cu nevoi mai complexe acolo unde clasele normale nu le pot satisface acestora nevoile. Pentru a fi
inclus într-o clasă specială, un copil trebuie să dețină un raport prin case se afirmă că are o CES și că aceasta
este de o asemenea complexitate că acesta ar trebui inclus într-o clasă specială

CÂND
Școlile pot face cerere la NCSE pentru deschiderea unei clase speciale atunci când a fost identificată o nevoie;
de ex. un număr de elevi au rapoarte care indică necesitatea unei clase speciale. SENO pot aborda școala
direct când știu că va fi nevoie de o clasă specială în viitorul apropiat. SENO se consultă și cu ceilalți parteneri
educaționali (de ex. NEPS și Inspectorat) atunci când planifică deschiderea unei clase speciale. SENO se
consultă cu departamentul de planificare și administrative atunci când clase speciale trebuie incluse într-o
clădire nouă.

CUM   
Pentru a fi înscris într-o clasă specială, un elev trebuie să dețină un raport de la un profesionist sau echipă
de profesioniști în domeniu (de ex. psiholog, logoped, psihiatru, prin care se certifică următoarele: 1. Copilul
are o dizabilitate (conform scopului clasei speciale respective) și 2. Are cerințe educaționale complexe sau
severe care necesită sprijinul printr-o clasă specială și motivul aferent. Raportul trebuie să respecte cerințele
ministerului cu privire la dizabilitatea în cauză. Școlile nu au voie să plaseze un copil într-o clasă specială fără
un asemenea raport.
Părinții sunt cei care iau decizia finală – împreună cu elevul, școala și alți profesioniști. Părinții necesită o
informare obiectivă și completă cu privire la opțiunile disponibile și ar trebui să se consulte activ cu ceilalți
profesioniști (de ex. școala, psihologul, organizație pentru CES (SENO), medici) pentru a lua o decizie în
cunoștință de cauză.

LINK
https://ncse.ie/special-classes 

http://ncse.ie/wp-content/uploads/2016/10/Guidelines-SettingUp-Special-Classes-
PostPrimary.pdf 

Adaptări, modificări și sprijinul la clasă

CLASE DEDICATE COPIILOR CU CES
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TITLU 
Această clasă nu este disponibilă în școlile din Irlanda. Toate clasele ar trebuie să fie prietenoase cu CES pe
baza modelului de incluziune și a cadrului sprijinului continuu.

• Sprijin la clasă 

TITLU 
Modelul sprijinului continuu

DESCRIERE
Începând din septembrie 2017, elevii nu necesită un diagnostic oficial al dizabilității pentru a beneficia de
sprijin educațional suplimentar în școli. Utilizând model NEPS privind sprijinul continuu, școlile identifică
elevii care necesită sprijin suplimentar și le alocă sprijin adecvat. Toți copiii vor primi sprijin educațional
suplimentar dacă școala care utilizează evaluarea și sprijinul continuu NEPS, identifică faptul că copilul are
CES. 

OBIECTIVE       
Un obiectiv de bază este ca resursele CES să fie utilizate optim în vederea îmbunătățirii experienței de
învățare și a rezultatelor educaționale pentru copiii cu CES. Acest cadru ajută la asigurarea de intervenții
graduale, de la intervenții la nivel de clasă la sprijin mai intensiv și personalizat și că progresul este atent
monitorizat.

GRUPURI ȚINTĂ
Acest cadru recunoaște faptul că CES apar pe o perioadă mai lungă de timp, și sunt de la moderate la severe,
de scurtă sau lungă durată, iar elevii necesită niveluri diferite de sprijin în funcție de CES identificate.

CUM   
Cu ajutorul modelului revizuit, ministerul oferă sprijin pentru elevii cu CES direct școlilor pe baza profilurilor
educaționale ale acestora (inclusiv o componentă de bază). Aceasta permite conceperea unor organigrame
pe mai mulți ani. Oferă școlii autonomie sporită în vederea alocării flexibile a resurselor, pe baza nevoilor
elevilor, fără a necesita diagnosticarea unei dizabilități. Un principiu cheie care stă la baza acestui model
revizuit este că elevii, indiferent de CES, se pot înscrie la școala locală. Întregul sprijin educațional suplimentar
acordat ar trebui să ajute profesorul de la clasă în cadrul orelor normale.

LINK
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines. 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0007_2019.pdf

• Sprijin individual   

TITLU 
Asistentul pentru nevoi speciale (SNA)

DESCRIERE   
Toate școlile pot solicita NCSE un Asistent pentru nevoi speciale (SNA) pentru a le ajuta în
cazurile elevilor cu dizabilități semnificative. Aceasta poate include ajutor în cadrul unor
activități cum ar fi toaletare, îmbrăcare, hrănire, administrarea de medicamente și mobilitate.48

CLASE "PRIETENOASE CES" ÎN șCOALĂ

https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/
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Toți elevii, mai ales cei cu CES, trebuie școlarizați direct de către un profesor la clasă. Rolul NSA nu este de
școlariza elevi, deoarece SNA nu sunt cadre didactice calificate. SNA oferă sprijin pentru copiii care au fost
evaluați ca având nevoie de acest sprijin în școală. Ei sunt o resursă a școlii pe care o utilizează și alți copii
cu alte necesită din școală. 

În consecință, ei nu acționează ca asistenți personali ai unui copil anume. Pe măsură ce copiii cresc, se
dezvoltă și devin mai independenți, ei necesită mai puți sprijin SNA pe măsură ce înaintează în școală. Cererile
pentru SNA pot fi formulate în cazurile în care un elev are: o cerință medicală semnificativă care necesită
ajutor; o dizabilitate medicală semnificativă a unei funcții fizice sau senzoriale; sau atunci când cerințele
specificate au legătură cu o tulburare de comportament semnificativă. 

În cazul cerințelor care țin de comportament, sprijinul SNA este oferit doar dacă este evident că strategiile
normale ale școlii pentru gestionarea comportamentului nu au dat rezultate. Școlile pot demonstra cum
accesul la sprijinul SNA poate ajuta cu program parțial sau complet, pe baza unor cereri individuale și în
conformitate cu politica ministerului educației. Responsabilitățile SNA nu sunt de natura școlarizării. Școala
trebuie să permite SNA să se ocupe de nevoile tuturor elevilor care au fost identificați ca necesitând sprijin.

OBIECTIVE
SNA ajută copiii să își dezvolte abilități de viață independente astfel încât să poată interacționa, pe cât posibil,
cu colegii de clasă și semenii lor. Este important ca copiii să nu devină dependenți de sprijinul SNA. Pe măsură
ce copiii cresc, se dezvoltă și devin mai independenți, ei pot necesita mai puțin sprijin SNA.

GRUPURI ȚINTĂ
SNA oferă servicii de îngrijire copiilor evaluați ca necesitând acest tip de sprijin pentru a frecventa școala.

CÂND 
Cererile pentru sprijinul unui asistent pentru cerințe speciale se depun atunci când un elev are: 

• o nevoie medicală semnificativă care necesită îngrijire
• o afecțiune semnificativă a unei funcții fizice sau senzoriale sau 
• nevoi specifice care au legătură cu afecțiuni comportamentale semnificative. În cazul nevoilor

ce țin de comportament, sprijinul SNA este oferit doar dacă este clar că strategiile de
management al comportamentului de la școală nu au avut efect.

CUM  
Când transmite cererea de sprijin SNA, școala trebuie să transmită rapoarte relevante care să confirme faptul
că elevul are o dizabilitate sau nevoi medicale; solicită sprijin suplimentar și descrie natura și gradul cerințelor
copilului. Școlilor li se cere, de asemenea, să țină cont de importanța echilibrului dintre nevoia copilului de
sprijin și dreptul acestuia de a dobândi abilități pentru a se descurca pe cont propriu.

LINK
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines.pdf 
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0030_2014.pdf
https://ncse.ie/sna-allocations-201920
https://ncse.ie/for-schools

• Evenimente de învățare    

TITLU 
Conferința Consiliului național pentru educație specială

DESCRIERE
Unul dintre rolurile statutare ale NCSE este de a efectua cercetări în domeniul educației speciale. Scopul
principal al programului de cercetare al NCSE este de a întări cunoștințele și înțelegerea privind cele mai
bune practici în politica educațională  și școlarizarea elevilor cu CES. Mai ales, programul
de cercetare al NCSE:
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OBIECTIVE
Diseminarea studiilor actuale la nivel la național și internațional pentru a aduce o schimba procesului
pedagogic.

GRUPURI ȚINTĂ
Toate persoanele implicate în procesul de învățământ

CÂND
Noiembrie

CUM
Conferință anuală 

LINK
https://ncse.ie/research-conference
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n Italia, legile 104/1992 și 170/2010, precum și normele de aplicare ale acestor prevăd o
abordare incluzivă a tuturor elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în cadrul școlii
normale: educația incluzivă în Italia este prevăzută de lege și în prezent mai puțin de 1% dintre
copiii cu CES sunt școlarizați în medii separate, din cauza disabilităților severe.

Conform legislației din Italia, elevii cu CES sunt considerați o macro-categorie de elevi, incluzând:

•  elevi cu deficiențe fizice sau intelectuale severe diagnosticate de unități medicale locale în
conformitate cu politica de integrare școlară (legea cadru 104/1992);

•  elevi cu dificultăți de învățare, cum ar fi dislexia și discalculia, certificați printr-un diagnostic al unei
clinici de stat sau private în conformitate cu legea 170/2010 – aceștia fac obiectului proiectului
MAGIC SENS;

•  elevi cu dezavantaje cultural, lingvistice și socio-economice.

Ghidul național pentru dreptul la școlarizare al elevilor cu CES (2011) prevede o identificare formală a ‘elevilor
în situații de risc’, pe baza indicatorilor specifici și procedurilor de screening. 

Diagnosticarea formală a elevilor cu CES este formulată doar la sfârșitul celei de-a doua clase din ciclul primar,
când copilul începe să deprindă sistematic citirea, scrierea și calcularea: în primul rând, elevii în situații de
risc sunt identificați, apoi sunt implementate activități specifice de prevenire/compensare. În cazul în care
dificultățile persistă, școala activează un canal de comunicare specific cu familia, iar aceasta poate solicita o
evaluare medicală. 
Diagnosticul este dat de specialiști sau structuri autorizate/certificate (servicii de sănătate publică și – în
cazul în care acestea nu sunt disponibile – cele private) care trebuie să aibă la dispoziție o echipă
multidisciplinară incluzând neuropsihiatru pentru copii, psiholog, logoped, și posibil alți profesioniști din
domeniul sănătății. Diagnosticul clinic în Italia este permis doar psihologilor (legea 56 / 89) și medicilor. 

La sfârșitul procedurii de diagnosticare, familia comunică rezultatele evaluării școlii și, după caz, sunt
implementate planuri specifice. Acestea sunt descrise în Planul educațional personal, elaborat anual prin
includerea intervențiilor educaționale și didactice planificate pentru elev și prin definirea de obiective,
metode și criterii de evaluare. 
El este o parte integrantă a procesului educațional și didactic de la clasă și cuprinde: a) obiective
educaționale, în special obiective educaționale, de socializare și învățare ce privesc mai multe domenii,
formulate în linie cu planificarea de la clasă; b) activități specifice de implementat; c) metodele, materialele
și tehnologiile cu care vor fi organizate activitățile, inclusiv resursele; d) criterii și metode de evaluare; e)
forma de integrare dintre școală și activitățile din afara ei.
Planul este întocmit de școală împreună cu serviciile publice.

Sunt organizate mai multe evenimente pentru a disemina cele mai bune practici (conferința consensus,
ateliere, cursuri) ceea ce ajută profesioniștii implicați și părinții să dezvolte abilitățile și cunoștințele necesare
pe aceste teme; în plus, activități extra-curriculare sunt realizate de structuri publice și private pentru a
dezvolta elevii cu CES pe parte de stimă de sine, motivație și independență.
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TITLU
LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170 - NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
IN AMBITO SCOLASTICO (legislație nouă privind afecțiunile specifice ale elevilor)

DESCRIERE
Legea nr. 170/8.10.2010, recunoaște dislexia, disortografia, disgrafia și discalculia ca tulburări specifice de
învățare (TSI), și prevede responsabilitatea sistemului de învățământ de a identifica cele mai adecvate metode
de școlarizare și evaluare astfel încât elevii cu TSI să poată reuși din punct de vedere educațional.
Din cauza particularităților tulburărilor specifice de învățare, legea deschide un nou canal pentru apărarea
dreptului la educație, având ca țintă elevii cu TSI, separat de prevederile legii 104/1992 (legea pentru
sprijinul, integrarea socială și drepturile persoanelor cu dizabilități). 
De fapt, dreptul de a studia urmărit de Ghidul național, publicat în 2011, se axează pe predarea
individualizată și personalizată, măsuri de compensare sau dispensare, măsuri proporționale și forme
adecvate de verificare și evaluare.
În ceea ce privește identificarea oficială a ‘copiilor în situații de risc’, Ghidul subliniază importanța identificării
timpurii a posibilelor dificultăți de învățare și recunoașterea semnalelor de risc de la vârstă fragedă și la
începutul procesului de învățare. 
Elevii cu cerințe speciale sunt identificați oficial doar în școala primară, atunci când ei încep să învețe
sistematic citirea, scrierea și calcularea. 

OBIECTIVE
•    identificarea timpurie a posibilelor dificultăți de învățare și a semnalelor de risc de la vârstă fragedă

și la începutul procesului de învățare, astfel încât să poată începe intervenția prin activități
personalizate în cadrul grupului, pe baza competențelor copilului. 

GRUPURI ȚINTĂ   
• Copii cu vârstă de până la 5 ani, preșcolari.
• Cadre didactice, părinți/îngrijitori

CÂND
În timpul grădiniței (de la 3 la 5 ani în sistemul de învățământ din Italia).

CUM 
Pe baza activităților zilnice ale educatorilor cu copiii, este posibilă monitorizarea percepției acestora și a
abilităților motrice, lingvistice, de concentrare și de memorie.
Este, deci , prevăzută o identificare formală a ‘elevilor în situații de risc’, pe baza indicatorilor specifici:

• recunoașterea deficitară a sunetelor,
• formularea de propoziții incomplete,
• utilizarea de cuvinte care nu sunt adecvate contextului sau înlocuirea acestora,
• omisiunea unor sunete sau părți din cuvinte,
• înlocuirea unor sunete sau litere,
• exprimare lingvistică inadecvată, 
• abilități manuale insuficiente, 
• dificultăți la recunoașterea dreptei și a stângii,
• dificultăți cu sarcini de memorie pe termen scurt și la jocul cu cuvinte.

Copiii care prezintă acest tip de dificultăți pot fi sprijiniți în cadrul grupului prin activități personalizate.

LINK
http://bes.indire.it/wp-
content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

Identificarea timpurie a copiilor în situații de risc (preșcolari)

DEFINIȚIA FORMALĂ A  “COPIILOR ÎN SITUAȚII DE RISC”
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TITLU
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (Ghidul național pentru dreptul la școlarizare al elevilor cu CES)

DESCRIERE
Ghidul național pentru dreptul la învățare al elevilor cu CES  (2011) prevede identificarea elevilor în situații
de risc prin proceduri de screening specifice pentru fiecare cerință educațională (dislexie, disortografie,
disgrafie și discalculie așa cum sunt ele descrise în Legea 170/8.10.2010).

OBIECTIVE
•   evaluarea ‘elevilor în situații de risc’ and activarea ulterioară a măsurilor de prevenție și a

instrumentelor de monitorizare a progreselor și proceselor, în vederea asigurări  continuității
didactice la nivelul ciclului primar.

GRUPURI ȚINTĂ
• Copii cu vârsta până la 5 ani care frecventează gradinița.
• Cadre didactice, părinți și/sau îngrijitori.

CÂND
În timpul grădiniței (de la 3 la 5 ani în sistemul de învățământ din Italia).

CUM 
Ghidul prevede ca educatorii să acorde atenție proceselor de învățare ale copilului, pentru a permite
identificarea timpurie a situațiilor dificile.
Observația sistematică efectuată cu profesionalism de către educator este esențială, mai ales pentru
monitorizarea abilităților de percepție, motrice, lingvistice, de atenție și de memorie.
În timpul grădiniței, se pot identifica situații problematice care pot fi exprimate ca dificultăți de organizare
și integrare, și se pot observa dificultăți globale incipiente, care pot avea la origini tulburări specifice de
învățare, cum ar fi dificultăți grafo-motrice, dificultăți de orientare  integrare spațio-temporală, dificultăți în
coordonarea mână-ochi și, în general, coordonare dinamică, dominanță laterală neadecvată, dificultăți de
distingere și memorie vizuală secvențială, dificultăți de orientare în timpul programului școlii, dificultăți de
orientare în timp.

LINK   http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

TITLU
SPRIjINIREA COMPETENȚELOR SOCIALE șI EMOȚIONALE A COPIILOR PREșCOLARI DIN MEDII DEZAVANTAjE
SAU DIFERITE DIN PUNCT DE VEDERE CULTURAL

DESCRIERE
Clasele preșcolare și de grădiniță sunt printre primele medii pe care un copil le întâlnește în afara familiei.
Pentru copiii de vârstă fragedă din medii culturale diferite și cu dezavantaje sociale, tranziția poate fi una
dificilă. Drept urmare, este important să fie implementate programe în instituții de învățământ timpuriu
pentru a ușura integrarea acestor copii printre semenii lor și de a promova dezvoltarea socială a acestora.
Totuși, multe dintre sistemele de învățământ actuale nu fac suficient pentru a rezolva cerințele copiilor care
găsesc mediul de învățământ timpuriu dificil ca rezultat al dificultăților de învățare sau al unui context dificil.
În loc să fie incluși, copiii sunt adesea direcționați către școli separate sau tratați în așa fel încât problemele
acestora doar se adâncesc.

În acest scop, cinci organizații partener din patru țări europene: Anglia, Cehia, Slovacia și Țara
Galilor s-au reunit. Ideea de bază a parteneriatul s-a bazat pe presupunerea că, în loc să se54
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considere copilul dezavantajat o provocare insurmontabilă, profesioniștii implicați în procesul de educare și
îngrijire timpurii (ECEC) ar trebui să fie familiarizați cu metode eficace și adecvate de integrare și ar trebui
să abordeze cerințele individuale ale acestor copii. 
Proiectul este finanțat prin Parteneriat strategic ERASMUS+KA2 pentru școlarizare.

OBIECTIVE
• Dezvoltarea și implementarea de metodologii inovatoare de educare incluzivă a preșcolarilor în

vederea sprijinirii copiilor cu cerințe speciale, mai ales a celor dezavantajați din punct de vedere
social și provenind din medii diferite din punct de vedere social

GRUPURI ȚINTĂ 
• Cadre didactice din ciclul preșcolar
• Copii de grădiniță cu vârsta până la 5 ani
• Părinți și/sau îngrijitori.

CÂND
Formarea inițială sau continuă a cadrelor didactice

CUM 
Activitățile proiectului au avut o legătură directă cu atingerea obiectivelor acestuia: creșterea competențelor
cadrelor didactice din ciclul preșcolar și oferirea acestora de instrumente metodologice pentru sprijinirea
eficace a copiilor preșcolari și a părinților din medii dezavantajate. Cooperarea internațională a oferit o
oportunitate pentru dezvoltarea metodologiei ECEC pe baza unui sondaj internațional evidențiind nevoile
și experiențele cadrelor didactice din ciclul preșcolar din țările partener. Metodologia educației preșcolare
incluzive bazată pe metodele de lucru implementate și evaluate de organizațiile partener constituie un
rezultat important al proiectului. Ea oferă o listă de metode și instrumente care pot fi utilizate în diverse
medii culturale pentru a îmbunătăți abilitățile sociale și emoționale ale preșcolarilor. În plus, raportul
comparativ privind ECEC în țările partener include și informații privind asemănările și diferențele din politicile
de învățământ privind educația preșcolarilor din medii dezavantajate.

LINK    
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-CZ01-
KA201-001988

TITLU
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (legislație nouă privind afecțiunile specifice ale elevilor)

DESCRIERE
Diagnosticarea Cerințelor Educaționale Speciale este reglementată de Legea 170/2010.
Diagnosticarea TSI este parte a tratamentelor specializate oferite de serviciile naționale de sănătate prin
legislația actuală și se comunică familiei de către medicul școlii. În regiunile din Italia unde nu este posibilă
diagnosticarea prin tratament specializat oferit de serviciile naționale de sănătate pot oferi, în limita
resurselor umane, materiale și financiare disponibile, același diagnostic poate fi oferit de specialiști sau
unități acreditate.

OBIECTIVE
• promovarea succesului în școală, inclusiv prin măsuri de sprijin didactic, în
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vederea garantării predării adecvate pentru dezvoltarea potențialului fiecărui elev;
• informarea cadrelor didactice și a părinților privind dificultățile de învățare;
• promovarea diagnosticării timpurii și a abordărilor de urmat pentru reabilitare educațională;
• creșterea comunicării și colaborării dintre familie, școală și servicii de sănătate de-alungul abordării

de educare și formare;
• asigurarea de șanse egale în vederea construirii capacității sociale și profesionale.

GRUPURI ȚINTĂ
• Elevi din ciclul primar în clasele întâi și a doua.
• Educatori/profesori, manageri de școli, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate

(neuropsihiatru, psiholog, logoped)

CÂND
Școala primară (la sfârșitul clasei a doua)

CUM  
Diagnosticarea CES poate avea loc la sfârșitul clasei a doua din ciclul primar. În conformitate cu Legea
170/2010. Școala identifică elevii în situații de risc, apoi se implementează activități specifice cu caracter
preventiv/compensator. În cazul în care dificultățile persistă, școala activează un canal de comunicare specific
cu familia, iar aceasta poate solicita o evaluare medicală. La sfârșitul procedurii de diagnosticare, familia
comunică rezultatele școlii, și, după caz, se implementează abordări didactice specifice (măsuri de
preventive/de compensare sau dispensare).

LINK
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

TITLU
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (legislație nouă privind afecțiunile specifice ale elevilor)

DESCRIERE
Legea nr. 170/2010 și normele de aplicare ale acesteia prevăd că diagnosticarea CES poate fi efectuată doar
de structuri autorizate/certificate (servicii de sănătate publică și – în cazul în care acestea nu sunt disponibile
– cele private) care trebuie să aibă la dispoziție o echipă multidisciplinară incluzând neuropsihiatru pentru
copii, psiholog, logoped, și posibil alți profesioniști din domeniul sănătății. Diagnosticul clinic în Italia este
permis doar psihologilor (legea 56 / 89) și medicilor.

OBIECTIVE
• Asigurarea procedurilor corecte și necesare profesioniștilor pentru a formula un diagnostic pentru

TSI.

GRUPURI ȚINTĂ 
•  Elevi din ciclul primar în clasele întâi și a doua.
• Educatori/profesori, manageri de școli, părinți sau îngrijitori, servicii de sănătate publică

(neuropsihiatru, psiholog, logoped)

CÂND
Școala primară (la sfârșitul clasei a doua)

CUM  
Diagnosticarea CES poate avea loc la sfârșitul clasei a doua din ciclul primar. În conformitate cu Legea
170/2010. Școala identifică elevii în situații de risc, apoi se implementează activități specifice cu caracter

preventiv/compensator. În cazul în care dificultățile persistă, școala activează un canal de
comunicare specific cu familia, iar aceasta poate solicita o evaluare medicală. La sfârșitul56
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TITLU
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU CES - PRO-DSA EMILIA ROMAGNA

DESCRIERE
Documentul implementează Ghidul național la nivel regional oferind proceduri de diagnosticare specifice și
furnizarea de servicii de îngrijire, în vederea elaborării unui certificat de diagnostic, a proceselor de cooperare
în definirea Abordării didactice personalizate, a definirii abordărilor ulterioare. 

OBIECTIVE
• identificarea timpurie a CES;
• certificarea de școală (pentru a integrare mai eficientă);
• promovarea sprijinului compensator;
• promovarea de acțiuni comune ale diverselor instituții.

GRUPURI ȚINTĂ
Elevi din ciclul primar în clasa întâi sau a doua.

• Elevi din ciclul primar în clasa întâi sau a doua.
• Educatori/profesori, managementul școlii, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate

(neuropsihiatru, psiholog, logoped).

CÂND
Ciclul primar (la sfârșitul clasei a doua)

CUM  
Programul definește abordarea clinică, pornind de la raportarea către Unitatea neuropsihiatrică pentru copii
și adolescenți (UONPIA), indică momentele, metodele și resursele necesare pentru faza de diagnostic și
acțiunile ulterioare; acestea din urmă trebuie să urmărească oferirea de instrumente elevului, familiei și
școlii pentru a deveni conștienți de problemă și pentru a o aborda în cel mai adecvat mod posibil.
În special, programul identifică:

• proceduri pentru identificarea timpurie a CES, prin dezvoltarea unui protocol comun pentru
screening și pentru a actualiza competențele cadrelor didactice și medicale în acest domeniu;

• modul de diagnosticare de către sistemul de sănătate publică (sau unități private acreditate)
și modului de elaborare a planului didactic personal de către școală, în conformitate cu
diagnosticul, descriind toate măsurile prevăzute de diversele discipline și
instrumentele/acțiunile de monitorizare;

• sprijin compensatoriu și structuri regionale responsabile pentru distribuirea acestora și
furnizarea de asistență către elevi și cadre didactice în vederea utilizării acestora;

• metode operaționale pentru definirea și/sau îmbunătățirea relațiilor dintre instituțiile
medicale și cele de învățământ.

LINK
http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/marzo-periodico-parte-seconda-1a-
quindicina/programma-regionale-operativo-per-disturbi-specifici-di-apprendimento-pro-dsa-in-emilia-roma
gna
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procedurii de diagnosticare, familia comunică rezultatele școlii, și, după caz, se implementează abordări
didactice specifice (măsuri de preventive/de compensare sau dispensare).

LINK
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf
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TITLU
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL PENTRU CES - PRO-DSA EMILIA ROMAGNA

DESCRIERE
Protocolul pentru diagnosticarea CES (2010), elaborat de grupul tehnic regional Emilia Romagna (grup
regional pentru CES în cadrul serviciului de sănătate regional) definește ghidul pentru diagnosticare (detaliat)
inclusiv instrumente specifice pentru identificarea și diagnosticarea CES. 

OBIECTIVE
• Diseminarea de proceduri și instrumente între specialiști și diagnosticarea CES.

GRUPURI ȚINTĂ 
• Elevi din ciclul primar în clasa întâi sau a doua.
• Părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate (neuropsihiatru, psiholog, logoped)

CÂND
Ciclul primar (la sfârșitul clasei a doua)

CUM 
Ghidul minim de testare, pentru primii doi ai din ciclul primar, include următoarele instrumente de
diagnosticare (teste meto-fonologice; dovezi ale evaluării scrierii; scriere după dictare):

• WISC III reprezintă o evaluare detaliată a unui copil cu o dificultate de învățare. Interpretarea
scorului său oferă indicii pentru evaluări de confirmare ulterioare și prevede natura intervențiilor
educaționale.

• Scara Leiter este un test non-verbal pentru măsurarea IQ-ului și abilității cognitive, potrivit mai ales
copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 2 și 20 de ani cu întârziere cognitivă și afecțiuni verbale.
Față de testele tradiționale de măsurarea a IQ-ului, Scara Leiter se concentrează pe inteligența
fluidă și este mai puțin influențată de factori lingvistici, culturali, sociali sau educaționali. 

• Matricea progresivă Raven este un test nonverbal de grup care include 60 de itemi pentru
măsurarea gândirii abstracte și este considerată o estimare non-verbală a inteligenței fluide. Este
testul cel mai comun și popular administrat grupurilor de la 5 ani în sus. La fiecare item al testului,
subiectului i se cere să identifice elementul lipsă care completează un model. 

• Bateria pentru evaluarea dislexiei și disortografiei (DDE-2) se folosește pentru a evalua viteza și
acuratețea citirii. Oferă un total de 4 scoruri (2 pentru acuratețe și 2 pentru viteză). Se presupune
că copiii se descurcă slab dacă pică acest test la cel puțin unul dintre aceste patru scoruri. În cadrul
acestei baterii, este necesară administrarea de teste de citire și scriere.

• Testul de citire al MT pentru a verifica competențele de citire ale fiecărui elev față de ceilalți colegi
și față de standardele pentru grupul de vârstă; permite aflarea nivelului de automatism atins în
procesul de citire (criteriul vitezei) și, prin analizarea erorilor (tip și frecvență) permite aflarea
nivelului de competență. 

• Baterie de evaluare a disgrafiei.

Ghidul detaliat constă în teste specifice pentru abilitățile investigate: 
• Limbaj: - receptiv și expresiv (nivel fonologic, lexical și morfosintactic) – memorie verbală – fluență

verbală 
• Abilități vizualo-spațiale: teste de integrare vizualo-motrice și teste de memorie spațială; testul

figura Rey;
• Funcții de atenție și executive: bateria italiană pentru atenție (BIA); testul Bell (atenție vizuală);

dovezi pentru atenția susținută (Leiter), Turnul Londrei (Tower of London); 
• Alte teste neuropsihice: baterie de evaluare neuropsihologică pentru adecvarea dezvoltării la vârstă

(BVN).

LINK https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/LineeindirizzoRERSavelli.pdf
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TITLU
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL PENTRU CES - PRO-DSA EMILIA ROMAGNA

DESCRIERE
Protocolul de diagnostica pentru CES (2010) elaborat de grupul tehnic regional Emilia Romagna (grup
regional pentru CES al serviciilor publice regionale de sănătate) definește o metodologie specifică de evaluare
a CES, considerând că:

• Pentru a planifica o măsură de compensatore sau dispensare, școala necesită o certificare CES;
• Pentru a obține o certificare, este necesară o diagnoză cu o clasificare nosografică și o calificare

funcțională (inclusiv diferitele puncte forte și slabe din diversele domenii neurocognitive);
• Pe baza acestei documentații, școala trebuie să elaboreze un PLAN DIDACTIC PERSONALIZAT, în care

toate sunt descrise toate intervențiile adoptate la toate materiile;
• Implementarea este verificată în ședințe specifice la școală cu părinții, profesorii și medicii.

OBIECTIVE
• Diseminarea procedurilor și instrumentelor eficace între specialiști cu scopul de a garanta evaluarea

și diagnosticarea corecte ale CES.

GRUPURI ȚINTĂ 
• Elevi din ciclul primar din clasa întâi și a doua.
• Părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate (neuropsihiatru, psiholog, logoped)..

CÂND
Ciclul primar (la sfârșitul clasei a doua)

CUM  
Metodologia începe cu identificarea timpurie la școală care invită familia la consultare cu specialiștii pentru
diagnosticare pentru a activa serviciile publice de sănătate pentru o evaluare clinică. După primirea
certificatului, familia îl transmite școlii unde sunt implementate măsurile de compensare sau dispensare.

LINK
https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/LineeindirizzoRERSavelli.pdf

TITLU
Conferenza DOVE TUTTO HA INIZIO  (Conferința UNDE ÎNCEPE TOTUL)

DESCRIERE
AID – Asociația italiană pentru persoane cu dislexie este organizația națională cea mai implicată în
planificarea și organizarea de evenimente pentru diseminarea celor mai bune practici privind diagnosticarea
și sprijinirea elevilor cu CES, împreună cu organizațiile/asociațiile locale și regionale. 
Conferința DOVE TUTTO HA INIZIO (Unde începe totul), organizată în 2007, a diseminat rezultatele observării
și intervenției asupra elevilor în ECEC în vederea admiterii în ciclul primar, în conformitate cu Decretul
65/2017 – Sistemul integrat 0 - 6 ani. 
Sprijinită de experți în educație și îngrijire la vârstă fragedă, Institutul ‘Mameli-Magnini’, în colaborare cu
centrul F.A.R.E. - Formazione Abilitazione Ricerca Educazione, asociația InformalMente și Asociația italiană
pentru persoane cu dislexie (AID), and AID-Italian Dyslexia Association, ea propune cursuri organizate pe
module subliniind importanța observării și a intervenției timpurii în grădinițe și în cadrul tranziției la ciclul
primar (descoperirea citirii și scrierii, competențe metafonologice de bază, aspecte
emoționale și comportamentale asociate copilăriei). 
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TITLU
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (legislație nouă privind afecțiunile specifice ale elevilor)

DESCRIERE
Legea nr. 170/8.10.2010, recunoaște dislexia, disortografia, disgrafia și discalculia ca tulburări specifice de
învățare (TSI), și prevede responsabilitatea sistemului de învățământ de a identifica cele mai adecvate metode
de școlarizare și evaluare astfel încât elevii cu TSI să poată reuși din punct de vedere educațional.
Din cauza particularităților tulburărilor specifice de învățare, legea deschide un nou canal pentru apărarea
dreptului la educație, având ca țintă elevii cu TSI, separat de prevederile legii 104/1992 (legea pentru
sprijinul, integrarea socială și drepturile persoanelor cu dizabilități). 

OBIECTIVE
• garantarea dreptului la educație;
• promovarea succesului în școală, inclusiv prin măsuri de sprijin didactic, în vederea garantării

predării adecvate pentru dezvoltarea potențialului fiecărui elev;
• reducerea problemelor de relaționare și emoționale;
• adoptarea de forme de monitorizate și evaluare adecvate nevoilor de școlarizare ale elevilor;
• informarea cadrelor didactice și a părinților privind dificultățile de învățare;
• promovarea diagnosticării timpurii și a abordărilor de urmat pentru reabilitare educațională;
• creșterea comunicării și colaborării dintre familie, școală și servicii de sănătate de-alungul abordării

de educare și formare;
• asigurarea de șanse egale în vederea construirii capacității sociale și profesionale

GRUPURI ȚINTĂ
• Elevii cu tulburări de învățare specifice
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OBIECTIVE
• Dobândirea competențelor cu privire la observare și intervenție în ECEC în vederea admiterii în

ciclul primar, în linie cu decretul 65/2017 - Sistemul integrat - 0 - 6 ani.

GRUPURI ȚINTĂ 
• ECEC și cadre didactice din ciclul primar, studenți.
• Părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate 

CÂND
Educație și îngrijire timpurii, ciclul primar (primele două clase)

CUM  
• Ateliere fizice 
• Cursuri online (materiale teoretice / practice de consultat, prezentarea grilei de observație de utilizat

la clasă, chestionarul final pentru verificarea eficacității materialelor) 
• Experimentare didactică și cercetare la clasă (observarea copiilor prin grila pusă la dispoziție)
• Forum pentru discuțiile finale și observații la fața locului

LINK
http://www.centrofare.it/wp-content/uploads/2017/07/CONVEGNO-Infanzia-24-luglio-2017.pdf

Legislația în vigoare pentru CES (drepturi și recunoaștere)

LEGISLAȚIA / REGLEMENTĂRILE SPECIFICE PENTRU CES 
(INCLUSIV AUTISM, ADHDM, DISLExIE ETC.) șI EDUCAȚIA

CES Ghid pentru profesori
IT

A
LI

A



TITLU
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO  (Ghidul național pentru dreptul la școlarizare al elevilor cu CES)

DESCRIERE
Normele metodologice de implementare a legii 170/2010, publicate în 2011, explică modalitățile de formare
a cadrelor didactice și a personalului de conducere a școlilor, măsurile educaționale și didactice pentru
sprijinirea procesului corect de predare și învățare începând de la ECEC, precum și metodologiile de verificare
și evaluare urmărind garantarea dreptului la educație al elevului BES, în toate ciclurile de învățământ, inclusiv
universitar.
Norme includ, de asemenea, LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (Ghidul național pentru dreptul la școlarizare al elevilor cu
CES). 

OBIECTIVE
• garantarea dreptului la educație;
• promovarea succesului în școală, inclusiv prin măsuri de sprijin didactic, în vederea garantării

predării adecvate pentru dezvoltarea potențialului fiecărui elev;
• reducerea problemelor de relaționare și emoționale;
• adoptarea de forme de monitorizate și evaluare adecvate nevoilor de școlarizare ale elevilor;
• informarea cadrelor didactice și a părinților privind dificultățile de învățare;
• promovarea diagnosticării timpurii și a abordărilor de urmat pentru reabilitare educațională;
• creșterea comunicării și colaborării dintre familie, școală și servicii de sănătate de-alungul

abordării de educare și formare;
• asigurarea de șanse egale în vederea construirii capacității sociale și profesionale

GRUPURI ȚINTĂ
•  Elevi cu tulburări specifice de învățare
•  Cadre didactice, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate (neuropsihiatru, psiholog,

logoped) și instituții de învățământ (Ministerul educației, Inspectoratele Școlare Regionale)

CÂND
Toate nivelurile de educație

CUM 
Ghidul prezintă anumiți indicatori, elaborați pe baza celor mai recente studii științifice
(2011), pentru a realiza intervenții individuale și personalizate, precum și pentru a utiliza
instrumente de compensare și aplica măsuri de dispensare. Ghidul indică cerințele 61

• Cadre didactice, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate (neuropsihiatru, psiholog,
logoped) și instituții de învățământ (Ministerul educației, Inspectoratele Școlare Regionale)

CÂND
Învățământul primar, gimnazial și liceal (elevi cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani)

CUM  
Legea definește:

• diferitele tulburări specifice de învățare (dislexie, disortografie, disgrafie și discalculie)
• competența ce revine serviciilor publice de sănătate la diagnosticare și măsurile de luat în școală 
•  formarea privind depistarea timpurie a TSI și metodele didactice oferite cadrelor didactice din toate

ciclurile de învățământ;
• principalele măsuri educaționale și didactice de sprijin de asigurat în școală
• măsuri adresate familiilor.

LINK
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

*****

CES Ghid pentru profesori ITA
LIA



TITLU
DIRETTIVA 27/12/2012 STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (instrumente de intervenție pentru elevi
cu CES și organizarea teritorială a incluziunii școlare)

DESCRIERE
Ordinul de ministru STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (instrumente de intervenție pentru elevi
cu CES și organizarea teritorială a incluziunii școlare), publicat în 2012, definește și specifică strategia de
incluziune  a sistemului de învățământ din Italia în vederea asigurării depline a dreptului la învățare elevilor
și studenților cu cerințe specifice.

OBIECTIVE
• creșterea culturii incluziunii;
• aprofundarea conceptelor didacticii incluzive de către cadrele didactice;
• sprijinirea unei interacțiuni mai strânse între toți actorii din comunitatea educațională.

GRUPURI ȚINTĂ 
• elevii cu CES
• cadre didactice, manageri de școli, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate

(neuropsihiatru, psiholog, logoped) și instituții de învățământ (Ministerul educației, Inspectoratele
Școlare Regionale)

CÂND
Învățământul primar, gimnazial și liceal (elevi cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani)

CUM  
Ordinul redefinește și completează abordarea tradițională față de educația incluzivă, pe baza certificării unei
dizabilități, extinde domeniul de intervenție și responsabilitatea întregii comunități educaționale la domeniul
Cerințelor Educaționale Speciale, inclusiv: dezavantaje sociale și culturale, tulburări specifice de învățare, și
/ sau tulburări specifice de dezvoltare, dificultăți ce își au originea în lipsa de cunoaștere a culturii și limbii
italiene. Drept urmare, Ordinul extinde dreptul la personalizarea procesului de învățare pentru toți elevii cu
nevoi, făcând trimitere expresă la principiile stabilite prin legea 53/2003.

LINK
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Direttiva-ministeriale-27.12.12.pdf
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minime ale serviciilor oferite de către instituții de învățământ și universități în vederea garantării dreptului
la învățare al elevilor și studenților cu dizabilități de învățare.
Documentul descrie Tulburările Specifice de Învățare, detaliază anumite concepte pedagogico-didactice
asociate acestora și ilustrează metodele de evaluare pentru dreptul la învățare elevilor și studenților cu
dizabilități de învățare, în școli și universități. Un capitol este dedicat apoi sarcinilor și rolurilor ce revin
fiecărui actor implicat în procesul de incluziune a elevilor și elevilor cu TSI: inspectorate școlare regionale,
instituții de învățământ (manageri de școli, profesori, elevi și studenți), familii, universități. Cea din urmă
este dedicată formării cadrelor didactice și personalului auxiliar din școală.

Ghidul explică modalitățile de formare pentru profesori și manageri de școli, măsurile educaționale și
didactice pentru sprijinirea procesului corect de predare și învățare începând de la ECEC, precum și
metodologiile de verificare și evaluare urmărind garantarea dreptului la educație al elevului BES, în toate
ciclurile de învățământ, inclusiv universitar

LINK
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

*****
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TITLU
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (legislație nouă privind afecțiunile specifice ale elevilor)

DESCRIERE
Legea include următoarele categorii de elevi cu CES:

a) cei cu dizabilități psiho-fizice, senzoriale sau motrice și autism;
b) cei cu afecțiuni de dezvoltare specifice (vorbire și limbaj, abilități scolastice, funcție motrică, non-

verbal, dispraxie, tulburări moderate de spectru autism, tulburări de atenție și hiperactivitate
moderată, funcționare cognitivă limitativă, tulburarea opoziționismului provocator);

c) cei dezavantajați (dpdv social, economico-lingvistic, obstacole culturale; disconfort
comportamental/relațional; boli, adicții).  

Legea 170/2010 este complementară legii 104/1992 LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE
SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (Legea cadru pentru asistență, integrare socială și
drepturile persoanelor cu dizabilități) care reglementează asistența, integrarea socială și drepturile
persoanelor cu dizabilități. 

OBIECTIVE
• Definirea dislexiei, disortografiei, disgrafiei și discalculiei ca tulburări specifice de învățare (TSI),

alocarea sarcinii de identificare a celor mai adecvate metode de școlarizare și evaluare sistemului
național de educație astfel încât elevii cu TSI să poată avea succes în procesul educațional.

GRUPURI ȚINTĂ 
• elevii cu TSI
• cadre didactice, manageri de școli, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate

(neuropsihiatru, psiholog, logoped) și instituții de învățământ (Ministerul educației, Inspectoratele
Școlare Regionale)

CÂND
Învățământul primar, gimnazial și liceal (elevi cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani)

CUM 
Legea definește:

• tulburările specifice de învățare (dislexie, disortografie, disgrafie și discalculie)
• competența serviciilor publice de sănătate la diagnosticare și măsuri ce se iau în școală 
• formare privind depistarea timpurie a TSI și didactica incluzivă de asigurat de către cadrele didactice
la toate nivelurile școlare;
• principalele măsuri educațional și didactice de sprijin de adoptat în școli
• măsurile adresate familiilor.

LINK
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf
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DEFINIȚIA FORMALĂ A CES 

CES Ghid pentru profesori ITA
LIA



TITLU
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (Ghidul național pentru dreptul la școlarizare al elevilor cu CES)

DESCRIERE
Planul educațional personal (PEP) descrie anual măsurile educaționale și didactice  necesare elevului,
definește obiective, metode și criterii de evaluare. El reprezintă parte integrantă a programării educaționale
și didactice la clasă. 

OBIECTIVE
• definirea obiectivelor educaționale, de socializare și școlarizare vizând diverse domenii, formulate

în linie cu planificarea la clasă;
• enumerarea activităților specifice de efectuat; 
• definirea metodelor, materialelor și tehnologiilor cu care vor fi organizate activitățile,

Programe de intervenție timpurie

SPECIALIșTI DISPONIBILI ÎN SISTEMUL PUBLIC/PRIVAT

TITLU
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” 

DESCRIERE
Elevii cu CES (în acest context, cei afectați de tulburări specifice de învățare care apar odată cu abilități
cognitive adecvate, în absența patologiilor neurologice și deficitelor senzoriale) nu au dreptul de a avea la
dispoziție alți specialiști în afara profesorilor de la clasă. Doar elevii cu dizabilități au dreptul la specialist.
Datorită inițiativelor co-finanțate la nivel local, național și european, specialiști din organizații private pot fi
puși la dispoziția clasei pentru a face activitățile didactice mai prietenoase și mai eficiente pentru CES, cu
focus pe formarea formatorilor și inovație didactică.  

OBIECTIVE
• Definirea actorilor și măsurilor pentru sprijinirea didacticii incluzive pentru elevii cu tulburări

specifice de învățare.

GRUPURI ȚINTĂ 
• elevii cu TSI
• cadre didactice, manageri de școli, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate

(neuropsihiatru, psiholog, logoped) și instituții de învățământ (Ministerul educației, Inspectoratele
Școlare Regionale)

CÂND
Învățământul primar, gimnazial și liceal (elevi cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani)

CUM 
Profesorii metodiști planifică și implementează măsuri specifice de compensare și dispensare permițând
elevilor cu tulburări specifice de învățare să participe la activități didactice cu întreaga clasă: pentru a
promova un model educațional și didactic mai incluziv.

LINK
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

PLANUL DE EDUCAȚIE PERSONAL – DEZVOLTARE șI IMPLEMENTARE
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TITLU
CURSURI PRIVIND DIZABILITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE PENTRU PĂRINȚI șI CADRE DIDACTICE 

DESCRIERE
Proiectul a dezvoltat noi strategii care ajută cadrele didactice și părinții să învețe despre felul în care elevii
și copiii cu dificultăți de învățare își pot îmbunătăți performanța în învățământul primar, gimnazial și liceal,
să organizeze cursuri inovatoare pentru profesori și părinți și, în cele din urmă, să creeze instrumente și
materiale noi pentru ei toți și pentru alți consilieri școlari și lideri educaționali. 
Erasmus+ KA2 Parteneriat strategic pentru educația în școli cu coordonator de ES și partener IT - 2015-2017

OBIECTIVE
• Analizarea modului în care cadrele didactice și părinții au abordat dizabilitățile de învățare până

în prezent pentru a identifica soluții inovatoare pentru nevoi emergente;
• Îmbunătățirea competențelor profesorilor prin dezvoltarea de noi metodologii de predare care

să le permită să predea elevilor cu dizabilități de învățare;
• Creșterea gradului de utilizare a soluțiilor IT în context educațional – de către profesori și părinți

– pentru a-i ajuta să lase elevii să își exprime potențialul;
• Creșterea motivației profesorilor cu privire la predarea incluzivă;
• Acordarea unui sprijin îmbunătățit părinților cu privire la modul de abordare a copiilor cu

dizabilități de învățare, formarea acestora cu privire la noi strategii de învățare și instrumente IT.

GRUPURI ȚINTĂ 
• Elevi cu tulburări specifice de învățare 
• Cadre didactice, manageri de școli, părinți sau îngrijitori

CÂND
Ciclul primar

CUM 
Proiectul a oferit:

a) Jocuri video originale pentru a ajuta elevii cu dificultăți de învățare să învețe
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inclusiv resursele;
• stabilește criterii și metode de evaluare;
• stabilește forma de integrare dintre școală și activitățile din afara ei.

GRUPURI ȚINTĂ 
• elevii cu TSI
• cadre didactice, manageri de școli, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate

(neuropsihiatru, psiholog, logoped) și instituții de învățământ (Ministerul educației, Inspectoratele
Școlare Regionale)

CÂND
Învățământul primar, gimnazial și liceal (elevi cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani)

CUM 
Planul educațional personal (PEP) este întocmit de școală împreună cu serviciile publice (echipa psiho-socio-
sanitară) cu cooperarea familiei. Astfel, școala (director, cadre didactice și personal auxiliar), serviciile publice
de sănătate (neuropsihiatru, psiholog, logoped) și familia sunt implicate în procesul de dezvoltare și
implementare.

LINK
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

PROGRAMELE BAZATE PE FAPTE SUNT PROMOVATE 
PRIN EVENIMENTE FORMALE  

CES Ghid pentru profesori ITA
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TITLU
LA SCUOLA PER TUTTI

DESCRIERE
Legislația națională și normele de aplicare prevăd faptul că Planul Educațional Personal – PEP66

TITLU
PLAY2DO

DESCRIERE
Rezultatul proiectului a fost introducerea unui cadru VET integrativ și motivațional  conceput pentru elevii
cu CES și cadrele didactice ale acestora, utilizând o platformă 3D pentru sprijinirea practicilor de învățarea
prin utilizarea Inteligenței Artificiale Emoționale și Adaptativitatea. 
Erasmus+ KA2 Parteneriat strategic pentru educația în școli cu coordonator din Marea Britanie și partener
IT - 2016-2018

OBIECTIVE
• Sprijinirea profesorilor pentru CES, a celor de la clasă, a trainerilor VET care lucrează cu

elevi/cursanți cu dizabilități intelectuale prin oferirea unui joc educativ pentru ca profesorii să își
completeze cursul prin învățare practică simulată și să își îmbunătățească abilitățile când tratează
incidente critice și situații dificile ce pot apărea în activitatea.

GRUPURI ȚINTĂ
• Elevi din învățământul gimnazial și liceal cu dizabilități intelectuale
• Profesori pentru CE, profesori de la clasă și traineri VER care lucrează cu elevi/cursanți cu

dizabilități intelectuale 

CÂND
Învățămîntul gimnazial și liceal

CUM  
Proiectul a dezvoltat un set pedagogic pentru traineri/mentori cu privire la un mediu de învățare practică
simulată și a livrat o curriculă privind învățarea practică simulată. Proiectul a pregătit 200 de traineri/mentori
în utilizarea acestui instrument și a derulat un proiect pilot pe scară largă europeană cu peste 300 VET/elevi
cu CES și traineri/mentori/profesori pentru CES pentru utilizarea acestui instrument și a noii curricule
asociate. 

LINK     
http://play2do.eu/it/about-it/

mai bine și să lucreze funcțiile executive recomandate pentru fiecare tip de tulburare;
b) Un ghid metodologic cuprinzând bune practici în procesul de predare-învățare pentru a ajuta acești

copii la învățare, cu un glosar de termeni care să permită cadrelor didactice și părinților neobișnuiți
cu utilizarea instrumentelor IT să înțeleagă bine acest tip de materiale. 

Parteneriatul a inclus și promovarea principalelor activități și rezultate prin evenimente specifice deschise
grupurilor țintă directe și indirecte. 

LINK
http://www.helpdeskinld.com/index.php/it/

SPECIALIșTI UTILIZEAZĂ PROGRAME BAZATE PE FAPTE  

EFICIENȚA MĂSURILOR ESTE MONITORIZATĂ ÎN MOD SISTEMATIC,
IAR PROGRAMELE SUNT ADAPTATE
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TITLU
VADEMECUM PER I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI IN CUI SONO PRESENTI STUDENTI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI (Ghiduri de metode didactice pentru CES) 

DESCRIERE
Numeroase școli implementează adaptări specifice pentru a ușura procesul de învățare al elevilor cu CES și
pentru ca aceștia să se simtă confortabil în mediul școlar.
școala secundară “Marzotto-Luzzatti” din Valdagno (VI) a elaborat un ghid specific în 2017, prin care se
oferă măsuri de dispensare pentru a face clasa ‘prietenoasă CES’.

OBIECTIVE
• Sprijinirea cadrelor didactice care au elevi cu CES, oferind informații și linii directoare esențiale.

GRUPURI ȚINTĂ
• Cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal
• Elevi din învățământul gimnazial și liceal cu CES
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Aranjamente, modificări și sprijin la clasă

CLASE "PRIETENOASE CES" ÎN șCOALĂ

este elaborat la începutul fiecărui an școlar și implementarea acestuia este evaluată. Deoarece evaluarea
elevilor cu CES se referă în principal la PEP, din punct de vedere al obiectivelor, metodelor și criteriilor de
verificare, acest document trebuie să includă toate elementele care vor permit o evaluare eficientă a
rezultatelor acțiunii didactice. 
Proiectul LA SCUOLA PER TUTTI (Școală pentru toți – 2005 – prezent) realizat de Centro F.A.R.E. și AID –
Asociația Italiană pentru persoanele cu Dislexie sprijină profesorii în activitățile de monitorizare. 

OBIECTIVE
• monitorizarea procesului de învățare a citirii și scrierii pentru toți copiii în primele etape ale

învățării; organizarea activităților de sprijin pentru abilități de învățare, mai ales pentru etapa
abcdarului; 

• furnizarea către profesori de cunoștințe privind procesele de învățare și instrumente pentru
abordarea dificultăților, care pot fi utilizate cu întreaga clasă.

GRUPURI ȚINTĂ   
• Elevi cu TSI  
• Cadre didactice, manageri de școli, părinți sau îngrijitori

CÂND
Clasa întâi din ciclul primar

CUM  
Proiectul este implementat în primele clase din școala primară și prevede utilizarea de teste ușor și rapid de
administrat, din punct de vedere al materialelor utilizate, cât și al referinței la resurse specializate; aceste
caracteristici fac mai ușor de replicat proiectele peste ani. 
Testele sunt administrate la începutul anului școlar pentru a permite cadrelor didactice să aibă mai multe
informații cu privire la caracteristicile copiii și, prin urmare, să aibă posibilitatea de a adapta la timp
metodologia de predare, apoi semestrial pentru a monitoriza progresul copiilor. 

LINK
http://icumbertidemontonepietralunga.gov.it/wp-content/uploads/2017/10/Progetto-Screening-1.pdf

CES Ghid pentru profesori ITA
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TITLU
PLAY2DO

DESCRIERE
Impactul proiectului a fost introducerea unui cadru VET integrativ și motivațional pentru elevii cu CES și
pentru cadrele didactice ale acestora, utilizând o platformă de jocuri 3D pentru sprijinirea învățării practice
utilizând avantajele Inteligenței Artificiale Emoționale și ale Adaptativității. 
Erasmus+ KA2 Parteneriat strategic pentru educația în școli cu coordonator din Marea Britanie și partener
IT - 2016 - 2018

OBIECTIVE
• Sprijinirea profesorilor pentru CES, a celor de la clasă, a trainerilor VET care lucrează cu

elevi/cursanți cu dizabilități intelectuale prin oferirea unui joc educativ pentru ca profesorii să își
completeze cursul prin învățare practică simulată și să își îmbunătățească abilitățile când tratează
incidente critice și situații dificile ce pot apărea în activitatea.

GRUPURI ȚINTĂ
• Elevi din învățământul gimnazial și liceal cu dizabilități intelectuale
• Profesori pentru CES, profesori de la clasă și traineri VET care lucrează cu elevi/cursanți cu

dizabilități intelectuale 

CÂND
învățământul gimnazial și liceal 

CUM  
Proiectul a dezvoltat un set pedagogic pentru traineri/mentori cu privire la un mediu de învățare practică
simulată și a livrat o curriculă privind învățarea practică simulată. Proiectul a pregătit 200 de traineri/mentori
în utilizarea acestui instrument și a derulat un proiect pilot pe scară largă europeană cu peste 300 VET/elevi
cu CES și traineri/mentori/profesori pentru CES pentru utilizarea acestui instrument și a noii curricule

asociate. 

LINK http://play2do.eu/it/about-it/68

CÂND
învățământul gimnazial și liceal.

CUM  
Principalele măsuri de dispensare prevăzute în document sunt:  

• nu se citește cu voce tare în clasă (cu excepția cazurilor în care copilul o solicită) pentru a nu crea
disconfort în fața colegilor; 

• nu se fac exerciții de scriere rapidă după dictare (dificultate de înțelegere a textului deoarece
copilul nu înțelege ce a scris sau uită părți); 

• nu se scrie pe tablă, nu se copiază de pe tablă, nu se copiază texte sau exerciții în teste, exerciții
și temă, nu se copiază desene tehnice, nu se scriu și citesc numerale romane; 

• nu se învață pe de rost, de exemplu, poezii, reguli gramaticale, definiții, tabeluri, date; 
• nu se utilizează dicționare;
• se alocă temă puțină și adaptată la posibilitățile elevului;
• se utilizează teste adaptate, nu pentru conținutul, ci pentru numărul de pagini și caracteristicile

fontului; 
• se alocă mai mult timp pentru testele scrise și pentru studiul acasă;
• se exersează texte orale programate.

LINK
https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-ITI_Marzotto-
alunni-BES.pdf

SPRIjIN LA CLASĂ
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TITLU
VADEMECUM PER I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI IN CUI SONO PRESENTI STUDENTI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI (Ghiduri de metode didactice pentru CES) 

DESCRIERE
Numeroase școli au implementar adaptări pentru a ușura procesule învățare a elevilor cu CES, prin oferirea
de sprijin individual.
școala secundară “Marzotto-Luzzatti” din Valdagno (VI) a elaborat un ghid specific în 2017, prin care se
oferă măsuri de dispensare pentru sprijin individual.

OBIECTIVE
• Sprijinirea cadrelor didactice care au elevi cu CES prin oferirea de informații și linii directoare

esențiale

GRUPURI ȚINTĂ  
• Cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal
• Elevi cu CES din învățământul gimnazial și liceal

CÂND
Învățământul gimnazial și liceal.

CUM 
Principalele instrumente de compensare pentru sprijinul individual inclus în ghid sunt:    

• manuale digitale (pdf); 
• înregistrări audio și resurse video (mp3-dvd-cdrom-online); 
• tabeluri de măsurare, formule de geometrie, fizică, chimie, matematică; calculator;
• înregistrare (profesorul va indica partea esențială din lecție de înregistrat);
• hărți de geografie și istorie, calculator cu programe de scriere și verificator de ortografie și, posibil,

sinteza discursul, dicționare electronice, software-uri de traducere și enciclopedii; 
• materiale audio-vizuale; dicționare electronice; utilizarea de cuvinte cheie; forme de geometrie,

algebră, tabeluri de numere și unități de măsură, utilizarea de hărți conceptuale, diagrame și
rezumate ale lecțiilor. 

LINK
https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-ITI_Marzotto-
alunni-BES.pdf

TITLU
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” 

DESCRIERE
Elevii cu CES (în acest context, cei afectați de tulburări specifice de învățare care apar odată cu abilități
cognitive adecvate, în absența patologiilor neurologice și deficitelor senzoriale) nu au dreptul de a avea la
dispoziție alți specialiști în afara profesorilor de la clasă. Doar elevii cu dizabilități au dreptul la specialist.
Conform legislației în domeniu, în anumite cazuri specifice, poate fi evaluată nevoia unui asistent de predare
individual (de ex. în cazurile cu comorbidități sau afecțiuni ale limbajului). 

OBIECTIVE
• Definirea actorilor și măsurilor pentru a sprijini metodele didactice incluzive

pentru elevii cu TSI. 69

SPRIjIN INDIVIDUAL 

ASISTENTUL PENTRU PREDARE INDIVIDUALĂ 
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TITLU
AMICO TUTOR

TITLU
LEGGO ANCH'IO

DESCRIERE
Proiectul LEGGO ANCH'IO (2010) a realizat activități specifice în laboratorul IT pentru utilizarea tehnologiilor
de compensare ca și programe de tip after-school. Proiectul a fost promovat de AID – Asociația italiană
pentru persoanele cu dislexie și Centro F.A.R.E. 

OBIECTIVE
• Creșterea motivației tinerilor cu dislexie de a studia.

GRUPURI ȚINTĂ 
Copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani

CÂND
Învățământul primar, gimnazial și liceal 

CUM 
Au fost implementate laboratoare în cadrul bibliotecilor publice din Perugia pentru 100 de ore de curs prin
crearea de medii de învățare motivaționale axate pe creșterea potențialului elevilor. 

LINK
http://www.centrofare.it/wp-content/uploads/2017/07/CONVEGNO-Infanzia-24-luglio-2017.pdf
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GRUPURI ȚINTĂ 
• Elevii cu TSI
• Cadre didactice, părinți sau îngrijitori, servicii publice de sănătate (neuropsihiatru, psiholog,

logoped) și instituții de învățământ (Ministerul educației, Inspectoratele Școlare Regionale)

CÂND
Scuole elementari, medie e superiori (studenti tra i 6 ed i 18 anni).

CUM
Profesorii metodiști planifică și implementează măsuri specifice de compensare și dispensare permițând
elevilor cu tulburări specifice de învățare să participe la activități didactice cu întreaga clasă: pentru a
promova un model educațional și didactic mai incluziv.

LINK     
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

Oportunități de învățare & dezvoltare pentru copiii cu CES 
(în afara școlii)

PROGRAME AFTER-SCHOOL 

INSTRUMENTE DE SPRIjIN CU TEMA PENTRU PĂRINȚI 
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TITLU
șCOLI DE VARĂ

DESCRIERE
școlile de vară organizate în 2017 de Centro F.A.R.E. și AID – Asociația italiană pentru persoanele cu dislexie
sunt ocazii specifice pentru întâlniri și discuții organizate pentru copii și adolescenți, cu scopul de dezvoltare
individuală și cognitivă a persoanelor prin joacă și distracție. Începând de la obiective de bază, cum ar fi
familiarizarea participanților cu strategiile de citire și scriere alternative prin utilizarea de instrumente IT de
compensare pentru studiu în general, sau oferirea șansei de a învăța noi tehnici care îi pot ajuta la
organizarea cunoștințelor, echipele de experți și lectori permit grupului să parcurgă materii școlare,
îmbunătățind abilitățile scrise și orale ale acestuia. Școlile de vară reprezintă o experiență semnificativă și
inovativă, de a permite tinerilor să devină independenți în contextul social actual.

OBIECTIVE
• sprijinirea dezvoltării individuale și cognitive a elevilor prin joacă și distracție;
• aducerea participanților mai aproape de strategii alternative de citire și scriere prin utilizarea de

instrumente IT de compensare;
• învățarea de către copii și adolescenți de tehnici noi care îi ajută la organizarea cunoștințelor.

GRUPURI ȚINTĂ 
Elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal
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DESCRIERE
Proiectul a fost promovat în 2018 de către Coop FamigliaAmici în cooperare cu Associazione Italiana
Dislessia Umbria, Centro F.A.R.E., Menteglocale Aps, InformalMente Aps pentru a răspunde nevoii de
sprijire a familiilor în mediul de învățare extra-școlar pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 6 și
18 ani. Proiectul a oferit cursuri personalizate care țin cont de caracteristicile fiecărui elev. 

OBIECTIVE
•  Sprijinirea familiilor în mediul de învățare extra-școlar pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse
între 6 și 18 ani.

GRUPURI ȚINTĂ 
Copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani

CÂND
Învățământul primar, gimnazial și liceal 

CUM 
Activitățile proiectului s-au desfășurat în Perugia și au inclus: 

a) Publicarea de materiale ilustrative pentru informare pe scară largă, 
b) Crearea unei pagini de internet cu informații, răspunsuri la întrebări frecvente, tutoriale pentru

utilizarea software-urilor, instrumente de compensare și sinteză a vocii pentru a permite oricui
accesul, informații detaliate cu privire la regulamentele școlare și strategiile de organizare a
procesului de învățare, 

c) ateliere "Cum învățăm?" adresate elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Elevii s-au
familiarizat cu tehnologiile de compensare, cum ar fi sinteza vocii, și software-uri pentru realizarea
de hărți mentale și conceptuale pentru a face mai accesibilă materiale și pentru a favoriza
memorarea. 

LINK
http://www.amicotutor1.altervista.org/Leggo_anch_io.html

EVENIMENTE DE ÎNVĂȚARE 
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TITLU
EVALUAREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

DESCRIERE
În școala secundară I.I.S. Polo - Bonghi (Santa Maria degli Angeli - PG), a fost implementată o nouă practică
de cooperare între profesor, profesorul metodist și elevi pentru a îmbunătăți evaluarea progresului elevilor.
Această practică a fost implementată într-o clasă cu doi elevi cu TSI și 8 elevi cu dizabilități.

OBIECTIVE
• evitarea ca evaluarea să fie prea afectată de diferitele cerințe individuale;
• întărirea coeziunii între elevi;
• îmbunătățirea cooperării între profesorul de sprijin și profesorii metodiști.

GRUPURI ȚINTĂ 
Elevi din învățământul gimnazial și liceal cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.

CÂND
Învățământul gimnazial și liceal

CUM 
S-a experimentat un schimb de roluri între profesor de la clasă și profesorul de sprijin (profesorii de la clasă
au acționat ca profesori de sprijin pentru copiii cu dizabilități sau TSI, iar profesorii de sprijin au predat
materie întregii clase); în plus, resursele profesorului de sprijin (de ex. notițe, rezumate, hărți) au fost puse
la dispoziția tuturor astfel încât toți elevii (cu sau fără CES) să dispună de aceleași instrumente și resurse.
Astfel, procesul de și criteriile de evaluare au fost mai puțin afectate de diferențele dintre nevoile individuale.

LINK
http://www.istitutopolo-bonghi.it/
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CÂND
Învățământul primar, gimnazial și liceal

CUM 
Campus @pprendo se adresează elevilor din ciclul gimanzial și liceal. Durează 6 zile și fiecare participant
este ghidat pentru a învăța și utiliza strategii și instrumente de compensare. Abordările propuse pot stimula
autonomia prin utilizarea de tehnici și instrumente IT care îmbunătățesc motivația, stima de sine și
acceptarea sinelui.
În tabără se fac demonstrații de software care se instalează și pe calculatoarele elevilor.
Tabăra "Si può Fare" – rezidențială și non-rezidențială – se adresează copiilor și adolescenților care doresc
să trăiască o experiență distractivă și participativă. Activitățile au ca scop stimularea stimei de sine a
participanților și acceptarea sinelui datorită lucrului în echipă și activităților recreative. Cursurile sunt oferite
de profesori și tutori cu experiență care permit elevilor să abordeze conținut specific într-un mod relaxant.
Se acordă o atenție sporită copiilor cu dificultăți de învățare, dislexie și alte CES.

LINK
http://www.centrofare.it/campus-estivi/

Revizuire

*****

TITLU
ACTIVITĂȚI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR LA MATEMATICĂ
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TITLU
AUTO-REFLECȚIA ÎN EDUCAȚIA șI ÎNGRIjIREA LA VÂRSTĂ FRAGEDĂ – PROIECTUL PROjECT 

DESCRIERE
Proiectul UE  SEQUENCES - Self and external Evaluation of Quality in Europe to Nourish Childhood
Education Services Services (Evaluare proprie și externă a calității în Europa în vederea încurajării educației
copiilor), proiectul ERASMUS+ KA2 pentru educație în școli coordonat de FORMA.Azione srl) a permis
studierea celor mai bune practici de organizare de întâlniri de către profesori pentru auto-reflecție pentru
a împărtăși progresul copiilor și strategiile didactice.

OBIECTIVE
• sprijinirea profesorilor să reflecte asupra calității relațiilor dintre elevi și a metodologiilor didactice,

practicilor și instrumentelor adoptate;
• motivarea cadrelor didactice spre a reflecta cu privire la practica lor și evaluarea modului în care

acestea sprijină elevii cu TSI pentru a progresa dpdv al competențelor și bunăstării
• sprijinirea cadrelor didactice la identificarea și negocierea acțiunilor pentru îmbunătățirea

ulterioară a strategiilor didactice.
.

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal

CÂND
Învățământul gimnazial și liceal 

CUM 
Este posibile ca întâlnirile pentru auto-reflecție să fie instituționalizate pentru a disemina
progresul copiilor și strategiile didactice și în școli gimnaziale pentru a petrece timp
împreună, a discuta și depăși concurența dintre cadrele didactice, și prin prisma faptului

DESCRIERE 
Practica a permis realizarea de activități targetate la matematică pentru elevii cu TSI. 

școala secundară  I.I.S. G. Bruno (Perugia)

OBIECTICE
• îmbunătățirea performanței elevilor la matematică;
• creșterea gradului de conștientizare a elevilor privind cunoștințele și abilitățile acestora cu privire

la anumite exerciții;
• diseminarea în grupul a punctelor forte și slabe ale fiecărui elev pentru crește stima de sine.

GRUPURI ȚINTĂ
Elevi din ciclul învățământul gimnazial și liceal cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.

CÂND
Învățământul gimnazial și liceal

CUM 
Elevilor li se dă un exercițiu de matematică si trebuie să explice ce nu pot face, pentru a le transfera atenția
de la exercițiu la problemele pe care le întâmpină. Aducerea laolaltă a mai multor dificultăți diferite în grup
îi determină pe copii să caute ‘metode complementare în cadrul dificultății’ (făcându-I mai conștienți de
cunoștințele lor despre exerciții specifice).

LINK
http://www.giordanobrunoperugia.gov.it/

*****
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că în ciclul primar sunt prevăzute 2 ore pentru planificare în care profesorii se întâlnesc pentru a discuta și
schimba experiențe, fără a întreprinde ceva cu un scop specific.

LINK
https://sequences-project.eu/
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ducarea copiilor și adolescenților cu cerințe educaționale speciale (CES) înscriși în ciclurile
preșcolar (ECE), primar, gimnazial și liceal este reglementată în România prin articolul 58 di
Constituția României. Politica educațională a României privind incluziunea elevilor cu CES în
școlile normale a fost demarată în anii 90, simultan cu îmbunătățirea vieții copiilor din școlile
speciale. 
Legea Educației din 1995 (prima după 1989) a dedicat un întreg capitol educației speciale,
introducând conceptele cerințelor educaționale speciale – CES și educație integrată, pe baza
cerințelor educaționale ale copiilor cu dizabilități din școli speciale, clase speciale introduse în

școli normale și integrare individuală  în clase regulate. 

În 1997, în Legea privind statutul cadrelor didactice a fost introdus conceptul cadrului didactic itinerant,  cu
scopul de a sprijini copiii cerințe educaționale speciale incluși în școlile normale. Mai târziu, Hotărârea de
Guvern nr. 1251 din 2005 privind măsuri educaționale speciale a prevăzut condițiile și măsurile de organizare
a unui Sistem de învățământ incluziv, pe baza conceptelor de educație specială integrată. Conceptul se
bazează pe experiența din școlile speciale, încercând să transfere această experiență în școlile normale,
pornind de la conceptul “servicii adaptate elevului”. 

Legea Educației nr. 1/2011 (in vigoare, republicată cu modificări ulterioare), a extins structurile pentru a
sprijini acest sistem educațional incluziv, creând centre de resurse naționale pentru sprijin didactic (câte un
centru CJRAE în fiecare județ și un centru CMBRAE pentru București). Includerea elevilor cu CES în clase și
școli normale a continuat. CJRAE și CMBRAE au oferit terapie a vorbirii și consiliere școlară pentru elevii cu
CES din școli de stat (școlile private sunt excluse) în zone urbane (zonele rurale sunt excluse). Alte servicii au
fost păstrate mai ales în școlile speciale (cadrul didactic itinerant), sau în fostele școli speciale transformate
în așa numitele ‘centre școlare pentru educație incluzivă’.               

Amestecul dintre sistemul școlilor speciale și educația specială integrată a creat mari confuzii între tipurile
de CES (de ex. dislexie) și dizabilități generale (handicapuri) care erau abordate în școlile speciale înainte de
1989.  

Integrarea copiilor cu CES poate fi considerată mai degrabă fizică decât una reală, deoarece serviciile de
sprijin sunt insuficiente sau inadecvate și ineficiente pentru toate categoriile de actori din sistemul de
învățământ: 

copiii cu CES și familiile acestora; 
cadre didactice; 
managementul școlilor și administrația școlilor (autorități locale);
copiii din școlile normale și familiile acestora.

Totuși, sistemul devine din ce în ce mai deschis și noi reglementări au fost adoptate pentru a completa
prevederile lipsă pentru fiecare tip de cerință educațională. 
În învățământul public, acest sistem privind școlile speciale pentru diferitele tipuri de dizabilități este
implementat și în paralel se încearcă integrarea individuală a elevilor cu dizabilități/CES în școlile normale.
Integrarea claselor de educație specială în școlile normale nu a avut succes cu câteva mici excepții.  

În sistemul de învățământ privat, există unele exemple de bune practici. De ex., există o școală CONIL cu
incluziune totală, profesori și educatori de sprijin la clase normale pentru elevi cu și fără CES. 

Aceasta fiind realitatea, nu putem discuta despre un SISTEM, structurat și bine stabilit pentru
o abordare adecvată a aspectelor legate de CES în școlile normale.
Cadrele didactice sunt conștiente de politica de învățământ din România privind incluziunea76
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elevilor cu CES în școlile normale și cu toatele au experimentat această incluziune în activitatea lor profesională.
Totuși, există înțelegeri și percepții diferite asupra conceptului, iar principala observație este că situația de fapt
este foarte diferită față de politica națională de învățământ stabilită prin lege. 
Realitatea este că România nu are o strategie structurată, pentru a face legătura între valorile promovate de Legea
Educației Naționale (și alte texte legislative privind CES) și practicile curente. 

Acesta este motivul pentru care școala se confruntă cu obligația de a aplica măsuri privind incluziunea stabilite
prin politica educațională națională, fără a deține mijloacele de satisfacere a acestor cereri.

Cadrele didactice din școlile normale (inclusiv managerii) simt presiuni din diferite direcții:  
Presiunea părinților copiilor cu CES, deoarece aceștia consideră integrarea în școala normală ca o
șansă pentru o mai bună incluziune socială a copiilor lor. Legea insistă pe asigurarea de drepturi
egale la educație, toți copiii, indiferente de dificultăți sau situații speciale, putând fi integrați în
școli normale.   Profesorii percep această integrare ca pe o presiune deoarece se confruntă fără
sprijin cu un număr în creștere de cazuri de copii cu CES pe care nu sunt pregătiți a-i primi în clase
cu o abordare educațională adecvată. 
Presiunea autorităților/ministerului etc., care insistă pe creșterea calității educației pentru toți
elevii, dar evaluarea performanței profesionale a cadrelor didactice se bazează exclusiv pe
rezultatele la examenele naționale, concursuri școlare, olimpiade, implicarea în proiecte sau alte
activități etc. Nu există nici o adaptare pe baza aspectelor specifice privind CES, cu excepția noii
reglementări numite “PROCEDURA” pentru examenele naționale (2019), prea recentă pentru a fi
considerată referință.
Presiunea celorlalți părinți,părinții elevilor ‘normali’, care critică profesorii și managementul școlilor
pentru prezența anumitor elevi cu CES care, în opinia lor, ‘deranjează’ activitatea la clasă și răpesc
din timpul dedicat de profesor copiilor, pentru a-i integra pe cei cu CES. Presiunea există și asupra
managerilor deoarece aceștia au dificultăți în a identifica soluții astfel încât școlile lor să fie
considerate incluzive de către întreaga comunitate, precum și a performa ca ‘școli de elită’. Trebuie
menționat faptul că percepția actual asupra calității actului de învățământ oferită de școală se
bazează pe rezultatele bune obținute de elevi la diferite concursuri și la examenele naționale. 

Un alt aspect menționat de către cadrele didactice se referă la copiii care nu au dificultăți de învățare dovedite și
nu sunt identificați ca având CES, din cauza părinților care refuză să accepte situația și nu permit evaluarea copiilor
pentru a avea mai multe informații detaliate cu privire la dificultățile acestora și eventuale cerințe educaționale
speciale. 

Pe de altă parte, părinții nu se simt în siguranță să certifice eventualele nevoi speciale ale copiilor, deoarece resimt
și presiunea tratamentului neadecvat al adevăratei probleme, fără sprijin profesionist la clasă (profesorul itinerant
care poate oferi sprijin la nu este suficient din cauza lipsei de personal; în general, doar orașele mari beneficiază
de acest tip de profesori, iar timpul alocat pentru fiecare caz nu depășește 2 ore pe săptămână). Părinții resimt,
ca și profesorii, o presiune provenind de la părinții elevilor ‘normali’. 
În România sunt înregistrate exemple de bune practici, deoarece cazurile elevilor cu TSI sunt certificate cu
diagnostice corecte, cu sprijin din partea familiei. 

În funcție de abordarea personală, unele cadre didactice utilizează metode diferite în cadrul procedurii didactice
cum ar fi: 

reducerea sarcinilor, 
examinări orale în locul celor scrise, 
sprijin personal pentru sarcinile la clasă, 
coleg de clasă de sprijin pentru elevul cu CES, 
metode alternative de deprindere a citirii în ciclul primar, 
metode inovatoare (joc și învățare) și o abordare prietenoasă pentru toți elevii, foarte eficace pentru
elevii cu SLD, 
hărți conceptuale (interes în creștere pentru maparea minții ca și metodă didactică pentru toți

elevii și foarte eficace ca metodă de evaluare pentru elevii cu SLD), 
instrumente digitale (învățare vizuală cu prezentări video, manuale digitale, software de corecție –
versiunea românească a OneNote, software pentru citire - engleză, etc.). 

Există abordări foarte diferite privind relația dintre cadrele didactice și elevi (și familia
acestora). Am făcut observație la fața locului în clasele selecționate unde cadrele didactice 77
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Principala problemă ține de lipsa de pregătire cu
privire la CES și, mai ales la TSI. Una dintre
principalele observații este că profesorii AU
NEVOIE de cunoștințe și de sprijinul
managementului școlii, al autorităților și părinților
pentru a atinge acest deziderat. Pentru aceasta,
formările ar trebui să includă echipe mixte – cadre
didactice și manageri de școli și, după caz, consilieri
școlari și profesori de sprijin/ itineranți.  

În consecință, am decis să includem mai jos un Set
de instrumente mind-mapping (hărţi mentale)
pentru o clasă ‘prietenoasă CES’, elaborat de
Carmen DRAGOMIR, Expert mintebrici.ro.

Setul de instrumente este conceput pentru a sprijini profesorii din școlile primare și gimnaziale din România
care doresc să dobândească abilități esențiale pentru a preda elevilor cu CES. Intenția acestui set de
instrumente este de a fi o resursă care le va crește capacitatea de a asigura succesul fiecărui elev, cu accent
pe elevii CES. 

În cadrul acestui proiect, ne concentrăm pe CES – Cerințe Educaționale Speciale, în mod specific, pe tulburări
care pot fi abordate direct de profesori, cu instruire și instrumente adecvate:

•   dislexie (tulburare de citire); 
• disgrafie și disortografie (tulburare de scriere); 
•   discalculie (tulburare de calcul). 

Gradul de dificultate pe care îl întâmpină un copil cu tulburări de citire, scriere și / sau calcul variază de la
persoană la persoană datorită diferențelor moștenite în dezvoltarea creierului, precum și a metodelor de
învățare utilizate la clasă. Creierul său este normal, adesea foarte „inteligent”, dar cu puncte forte în alte
domenii decât zona lingvisticii și a numerației.
Această „diferență” este nedetectată până când copilul întâmpină dificultăți atunci când învață să citească,
să scrie și să numere. Fiecare persoană cu tulburări de citire, scriere și / sau calcul este unică, dar tehnica
mind mapping este suficient de flexibilă pentru a deservi o gamă largă de vârste și stiluri diferite de învățare.
Tehnica mind mapping poate fi valoroasă pentru toată lumea, dar pentru copilul dislexic este esențială.
Expertiza profesorului este cheia succesului.  

au un grad de pregătire și sunt conștiente de nevoile speciale ca și TSI și de modurile diferite de abordare
a acestor cerințe. Totuși, semnale foarte diferite vin din ambele părți, cadrele didactice și elevii (familia),
fiecare susține că sunt multe lucruri de realizat pentru a avea o școală cu adevărat incluzivă. Chiar și în
aceeași școală, același elev poate avea parte de experiențe diferite în funcție de abilitățile sale mai elevate
în anumite domenii sau pe baza capacității individuale a profesorilor de a-și adapta procedura didactică la
cerințele acestuia. 

SET DE INSTRUMENTE MIND MAPPING 
PENTRU  CLASA ‘PRIETENOASĂ CES’
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Dislexici – Puncte Tari  (+)

1.1.Gândirea Logică
1.2. Abilități verbale 
1.3. Subiecte artistice
1.4. Utilizarea tehnologiei
1.5. Sport
1.6. Lucrul în 3D
1.7.Mult mai capabili decăt arată capacitatea lor
de a scrie

Dislexici – Puncte Slabe   (-)

1.1. Organizare, memorare și planificare
1.2. Abilități lingvistice și numerație
1.3. Concentrare slabă
1.4. Rezistență scăzută
1.5. Realizarea lucrurilor obișnuite (cititul ceasului,
stânga/dreapta, etc)
1.6. Probleme de coordonare
1.7.Încredere în sine scazută

ARIA 1: PUNCTE TARI șI PUNCTE SLABE ALE DISLExICILOR

ARIA 2: CLASA PRIETENOASĂ CES 

Școlile pot implementa adaptări academice și modificări pentru a ajuta elevii cu dislexie, discalculie, disgrafie
și disortografie să aibă succes. De exemplu, unui student cu tulburare de citire / scriere / calcul i se poate acorda
timp suplimentar pentru a finaliza sarcinile, poate fi ajutat în luarea notițelor, precum și în realizarea sarcinilor
de lucru care sunt modificate corespunzător. Profesorii pot da teste orale sau le pot permite elevilor cu dislexie
să utilizeze mijloace alternative de evaluare. Studenții pot beneficia de ascultarea cărților și de folosirea
programelor de calculator pentru citirea textului și procesarea textelor.

Instruirea elevilor dislexici este dificilă. Profesorii din sistemul public de învățământ au nevoie de adaptări care
încurajează învățarea și managementul unei clase de studenți eterogeni. Este important să identificăm
adaptările necesare profesorilor într-o sală de clasă. Conform International Dyslexia Association (IDA) –
Dyslexia in the Classroom (www.dyslexiaIDA.org), următoarele adaptări oferă un cadru pentru a ajuta elevii
cu tulburări specifice de învățare să aibă succes în clasele „prietenoase CES” din învățământul primar și
gimnazial.  

Materialele (pdf) constau dintr-o varietate de instrumente de mind mapping pentru a sprijini profesorii din
învățământul primar și gimnazial, fiecare dintre acestea punând accentul pe:

• ARIA 1:  Punctele tari și slabe ale elevului dislexic
• ARIA 2:  Clasa prietenoasă CES  
• ARIA 3:  Adaptări care cresc succesul activităților interactive de instruire 
• ARIA 4: Adaptări care implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți

performanțele elevilor

SETUL DE INSTRUMENTE
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FIG.1 – Harta Mentală Clasa „prietenoasă CES”

ARIA 3: ADAPTĂRI CARE CRESC SUCCESUL ACTIVITĂȚILOR INTERACTIVE DE INSTRUIRE

Sarcina de a câștiga atenția elevilor și de a-i ține în priză o perioadă de timp necesită multe abilități de
management și predare. Predarea și interacțiunile ar trebui să ofere experiențe de învățare de succes pentru
fiecare elev. 
Conform International Dyslexia Association (IDA) – Dyslexia in the Classroom (www.dyslexiaIDA.org), unele
adaptări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt:

3.1.  Furnizarea unei copii a notițelor lecției.  Profesorul poate da o copie a notițelor lecției elevilor care
au dificultăți în luarea notițelor în timpul orei. 

3.2.  Furnizarea unui organizator grafic. O schemă, un grafic, o hartă tip păianjen poate fi pusă la
dispoziția elevilor pentru a fi completată în timpul prezentării. Organizatorul grafic îi va ajuta pe
elevi să poată asculta informațiile cheie și să observe legăturile între concepte și informațiile
asociate. 

3.3.   Utilizarea instrucțiunilor pas-cu-pas.  Informațiile noi sau complicate pot fi prezentate secvențial,
în pași mici. În acest fel, sunt ajutați elevii care posedă cunoștințe inițiale limitate și care au nevoie
de instruire explicită sau din aproape-în-aproape. 

3.4.   Combinarea simultană a informațiilor verbale și vizuale.  Informația verbală poate fi furnizată cu
ajutorul unor dispozitive vizuale (de exemplu, pe un ecran sau pe o fișă). 

3.5.  Scrierea unor puncte sau cuvinte cheie pe tablă / whiteboard.   Înaintea unei prezentări, profesorul
poate nota, pe tablă / whiteboard, cuvinte noi din vocabular sau puncte cheie. 

3.6.  Utilizarea unui echilibru între prezentări și activități.  Este necesar a fi făcut un efort pentru a realiza
un echilibru între prezentările orale susținute de informații vizuale și activitățile participative.  De
asemenea, trebuie să exsiste un echilibru între activitățile desfășurate în grupuri mari, mici și
individuale. 

3.7.  Utilizarea instruirii mnemonice.    Dispozitivele mnemonice pot fi utilizate pentru a ajuta elevii să
rețină informații sau pașii pe care trebuie să-I parcurgă în strategia de învățare aplicată.   

3.8. Accentuarea recapitulării zilnice.   Recapitularea zilnică a ceea ce se știe deja sau a lecțiilor învățate
îi poate ajuta pe elevi să conecteze noile informații cu cunoștințele deținute. 
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ARIA 4: ADAPTĂRI CARE IMPLICĂ PERFORMANȚA ELEVILOR

Capacitatea elevilor de a răspunde variază semnificativ, în diferite moduri. De exemplu, variază capacitatea
elevilor de a furniza prezentări orale; de a participa la discutii; de a scrie litere și numere; de a scrie paragrafe;
de a desena obiecte; de a ortografia; de a lucra în spații zgomotoase sau aglomerate; de a citi, scrie sau
vorbi într-un ritm rapid. Mai mult, variază capacitatea elevilor de a prelucra informațiile prezentate în
formele vizuale sau auditive. 

Conform International Dyslexia Association (IDA) – Dyslexia in the Classroom (www.dyslexiaIDA.org),
următoarele adaptări care implică moduri de recepție și exprimare, pot fi utilizate pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor:

4.1. Schimbarea modului de răspuns.   Pentru elevii care au dificultăți de funcționare motorie fină
(cum ar fi scrisul de mână), răspunsul poate fi schimbat în subliniere, selectare din răspunsuri
multiple, sortare sau bifare.  Elevii care au dificultăți de funcționare motorie fină pot beneficia de
spațiu suplimentar pentru scrierea răspunsurilor pe hârtie sau li se poate permite să raspundă pe
tablete individuale. 

4.2. Furnizarea unui scheme cu rezumatul lecției.  Rezumatul sub formă de schemă permite elevului
să urmărească lecția și să-și noteze propriile idei pe margine. În plus, o schemă permite elevului
să vadă cum poate fi organizat un material și poate pune întrebări de clarificare, nefiind stresat
de faptul că nu poate nota și urmări vorbitorul în același timp. 

4.3. Încurajarea utilizării organizatorilor grafici.  Un organizator grafic implică organizarea materialului
într-o formă grafică. Pentru a realiza un organizator grafic, elevul poate scrie subiectul în titlu, apoi
poate colecta și clasifica informațiile în subtitluri sau pe post-it, poate organiza informațiile în arii
principale, poate plasa informația în subtitlul adecvat și poate pune informația în șablonul de
organizare.  

4.4. Plasarea elevilor aproape de profesor.. Elevii care au deficit de atenție pot fi așezați mai aproape
de profesor, tablă/whiteboard sau aria de lucru și cât mai departe de sunete, materiale, obiecte
care îi distrag. 

4.5. Utilizarea unor indicii care să semnalizeze aspecte importante.   Asteriscurile sau marcatorii pot
indica întrebări sau activități care contează foarte mult în evaluare. Acest lucru ajută elevii să-și
utilizeze timpul în mod corespunzător în timpul testelor sau al evaluarilor. 

4.6. Realizarea ierarhizată a fișelor de lucru.  Profesorul poate realiza fișe de lucru cu probleme
aranjate de la nivelul de dificultate simplu, la complicat. Succesul rapid îi face pe elevi să înceapă
să lucreze cu drag și ușor. 

4.7. Utilizarea unor facilitatori ai procesului de instruire.  Elevilor li se pot oferi benzi cu litere și
numere care să îi ajute să scrie corect. Riglele cu numere, calculatoarele și alte tehnologii asistative
pot ajuta elevii să calculeze, după ce înțeleg operațiunile matematice.

4.8. Afișarea lucrărilor spre exemplificare.   Exemple cu lucrări finalizate pot fi afișate pentru a ajuta
elevii să realizeze care sunt așteptările și să-și planifice răspunsul în consecință.

4.9. Utilizarea învățării mediate de colegi. Profesorul poate forma perechi de elevi cu niveluri diferite
de abilități pentru a-și revizui notițele, a studia pentru un test, a citi cu voce tare, a scrie compuneri
sau pentru a conduce experimente de laborator. De asemenea, un partener poate citi problemele
de matematică pentru elevii cu tulburări de citire, pentru a le rezolva apoi împreună. 

4.10. Utilizarea timpilor flexibili de lucru. Elevilor care lucrează mai încet li se poate acorda timp
adițional pentru a finaliza testele scrise. 

4.11. Asigură practică adițională. Elevii necesită timp diferit de practică pentru a stăpâni competențele
necesare sau conținutul. Mulți elevi cu tulburări de învățare au nevoie de practică suplimentară
pentru a învăța la nivel de fluență. 

4.12. Utilizarea unor substitute sau ajustări pentru teme.  Elevilor li se poate permite să finalizeze
proiecte în loc de prezentări orale sau invers. De asemenea, testele pot fi administrate în format
oral sau scris.  
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Hărțile Mentale îmbunătățesc CONCENTRAREA
Multe persoane dislexice pot deveni distrase atunci când încearcă să-și aștearnă ideile pe hârtie.
Cu toate acestea, atunci când desenăm o hartă mentală, vom vedea în permanență ceea ce am
făcut deja, în timp ce lucrăm la o idee nouă. Aceasta scade posibilitatea de a ne pierde șirul
gândurilor, din moment ce revizuim automat restul hărții. 

Hărțile Mentale îmbunătățesc MEMORIA
Hărțile Mentale prezintă conceptele făcând apel la indicii vizuale și lingvistice ușor de reținut.
Elevii își amintesc mai mult din ceea ce văd și desenează, decât din ceea ce citesc și aud. 

Hărțile Mentale DESCOMPUN INFORMAȚIA
I Utilizarea Hărților Mentale poate ajuta persoanele dislexice să descompună o cantitate mare de

informații în bucăți ușor de citit și asimilat. În locul unui text neatractiv, dificil și dens, Harta
Mentală le permite elevilor dislexici să descompună probleme complexe în lucruri simple, vizuale,
pe care oricine le poate folosi.

Hărţile Mentale dau STRUCTURĂ IDEILOR
Un alt beneficiu uriaș, perceput de persoanele dislexice atunci când utilizează Hărți Mentale, este
că acestea oferă gândurilor proprii o structură. Când planificăm scrierea unui eseu, ideile din Harta
Mentală pot fi transferate într-o formă liniară (cu un clic în programe de Mind Mapping, cum ar
fi iMindMap, MindMeister, Coggle, XMind, Inspiration ...) care creează într-o clipă structura,
alineatele și ideile principale ale eseului. 

Hărțile Mentale sunt compatibile cu BRAIN LEARNING
Cercetările arată că procesul de gândire implică o combinație complexă de cuvinte, culori,

imagini, modele, scenarii, sunete și muzică. De asemenea, creierul nostru funcționează

FIG.2 – De la TEXT la HARTĂ MENTALĂ
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CARE SUNT BENEFICIILE DISLExICILOR CÂND ÎNVAȚĂ CU AjUTORUL HĂRȚILOR MENTALE?

Hărțile Mentale apelează la mai MULTE SIMȚURI

Hărțile Mentale ajută elevul dislexic deoarece folosesc imagini, culori, forme, dimensiuni și simboluri
pentru a prezenta informația într-un mod care este mai ușor de înțeles. În imaginea de mai jos,
afișăm o comparație între un text și o hartă mentală și este clar pentru orice cursant că o hartă
mentală este cu mult mai ușor de citit și de înțeles.

CE SUNT HĂRȚILE MENTALE?

Hărțile Mentale sunt hărți vizuale ale gândurilor noastre conectate, care pornesc în mod radial dintr-o ideea
centrală. O Hartă Mentală utilizează doar cuvinte cheie pentru a stimula memoria și asocierea, încurajând
utilizarea culorilor și imaginilor. Hărțile Mentale pot oferi oamenilor dislexici un mod mai bun de organizare și
asimilare a informațiilor. . 
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simultan în mai multe direcții. Tehnica de mind mapping oglindește îndeaproape procesul nostru
natural de gândire. Mai mult, cartografierea gândurilor (mind mapping) este despre învățarea
echilibrată cu întreg creierul. Pe măsură ce creăm și vizualizăm hărți mentale, integrăm stilurile
de procesare ale ambelor emisfere ale creierului nostru: stânga și dreapta. 

Hărțile Mentale stimulează CREATIVITATEA
În timp ce elevii se străduiesc să surprindă esența unui subiect cu propriile lor hărți mentale, ei
sunt nevoiți să-și folosească imaginația și inventivitatea. . 

Hărțile Mentale îmbunătățesc ÎNȚELEGEREA
Hărțile Mentale oferă o perspectivă globală asupra subiectului central. Elevii „obțin imaginea din
elicopter” când vizionează o hartă mentală și își creează propriile conexiuni asociate conținutului
când își creează propria hartă mentală. Astfel, învățarea este încorporată într-un context mai
complex și mai semnificativ. 
Informațiile sunt prezentate mai degrabă vizual decât verbal, ajutând elevii cu tulburări de citire
să înțeleagă conceptele de bază.

Hărțile Mentale și INTELIGENȚA MULTIPLĂ
Prin mind mapping, sunt puternic angajate patru tipuri de inteligență în mod simultan:

Verbală/Linguistică – Hărțile mentale includ cuvinte cheie. Elevii învață să fie conciși atunci când
își realizează hărțile mentale și să-și extindă cuvintele cheie în fraze, atunci când folosesc hărțile
mentale pentru a studia, a recapitula și pentru a-și face temele. 
Logică/matematică  – Structurarea, organizarea și relațiile fac parte integrantă din harta mentală.
Vizuală/Spațială  – Materialul de studiu este construit şi prezentat vizual, incluzând imagini,

simboluri, desene și relații. 
Intrapersonală – Hărțile Mentale fac învățarea mai relevantă din punct de vedere personal.

Mind Mapping pentru clasa ‘prietenoasă CES’ din învățămîntul primar

INSTRUMENTUL   1: BRAINSTORMING cu Hărți Mentale
INSTRUMENTUL  2:  Hărți Mentale tip HUB
INSTRUMENTUL  3: LUAREA NOTIȚELOR cu Hărți Mentale
INSTRUMENTUL  4: Hărți Mentale tip FIȘĂ
INSTRUMENTUL  5: SCRIEREA cu Hărți Mentale

DE CE
Motivul  nr.  1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici 

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

Motivul  nr. 2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Primar
Motivul  nr. 3: Crește succesul activităților interactive de instruire 

o  3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
Motivul  nr. 4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor .

o  4.1, 4.2, 4.3, 4.5
DESCRIERE
Activitatea de BRAINSTORMING cu Hărți Mentale este ideală ca lecție de sine stătătoare sau ca depozitar
central (HUB) al unei întregi unități de învățate, care conține tot ceea ce ține de la planificare, până la evaluarea
sumativă.  Într-o clasă „prietenoasă CES” vom analiza cum putem folosi BRAINSTORMING cu Hărți Mentale
ca lecție de geografie de sine stătătoare „Clima, Hidrografie, Vegetatie”. Vom folosi punctele forte ale
studenților dislexici (gândire logică și bune abilități verbale), învățarea compatibilă cu creierul, învățarea vizuală,
experiența directă și vom instrui elevii în secvențe mici.

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale
Speciale - CES..

Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare
să aibă un parcurs adecvat în învățământul primar. 83

INSTRUMENTUL 1: BRAINSTORMING cu Hărți Mentale
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Materiale

Secvențele procesului de învățare

Cârligul
Anunțați elevii: „Astăzi vom învăța despre climă, vegetație și hidrografie. Vom explora dacă există o diferență
între climă și vreme sau sunt sinonime. Vom afla ce fel de vegetație cunoașteți și dacă există aceeași vegetație
pretutindeni în țara noastră. Vom descoperi împreună ce înseamnă hidrografia.” 

Explorare
Evaluare formativă
Explorarea decalajelor
Discuții
Evaluare sumativă

Conexiuni
Lansați elevilor următoarele întrebări: „Pentru început, vom vedea ce știm deja Clima, Vegetația și
Hidrografia. Există o diferență între climă și vreme, sau sunt sinonime? Ce fel de vegetație cunoașteți?
Vegetația este aceeași peste tot în țară? Ce vrem să spunem prin hidrografie?

Derulare
Evaluare Formativă:  profesorii pot efectua o evaluare formativă prin derularea unei activități de
Brainstorming, folosind procesul Mind Maping. În exemplul care urmează, această evaluare formativă este
tratată ca o activitate la care participă întreaga clasă. Profesorul este facilitator, lansând elevilor întrebări.
Profesorul este și scrib, notând răspunsurile pe ecran / tablă.

1. Lansați programul de Mind Mapping sau pregătiți materiale alternative. 
2. Adăugați un punct central și numiți-l “Clima, Vegetatie, Hidrografie”. Aceasta va fi ideea principală.

Adăugați ramuri.  Asigurați-vă că elevii văd cu claritate tot ce apare scris pe ecran/tabla. 
3. Spuneți elevilor: “Acum vom vedea ceea ce știți deja despre “Clima, Vegetatie, Hidrografie”.
4. Urmăriți ramurile și cereți elevilor să vă spună tot ce știu, pas cu pas, utilizând structura (Fig. 1.1). 
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Există o diferență între climă și vreme sau sunt sinonime?
Ce fel de vegetație cunoașteți? Vegetația este la fel peste tot în România?   
Ce înțelegeți prin hidrografie? 
Studenții vor putea finaliza toate activitățile de mind mapping pentru a putea
răspunde la întrebările esențiale.
Tehnologie (dacă este disponibilă): videoproiector, program de mind
mapping/gândire vizuală  (XMind Free Download for Windows -
https://www.xmind.net/download/xmind8), laptop, tablă interactivă.
Whiteboard, markere, hârtie, pixuri, adeziv, post-it.

Întrebări
Esențiale

Obiective
Învățare

Ca
dr

u

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul primar . 
Elevi cu CES din învățământul primar

CÂND
În școli din învățământul primar

CUM
Exemplu de plan pentru BRAINSTORMING cu Hărți Mentale: 

Lecția “Clima, Hidrografie, Vegetație”  
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FIG. 1.2. Evaluarea formativă după finalizarea Brainstormingului

Explorarea decalajelor & Discuții:  Există nenumărate modalități de a utiliza sesiunea de Brainstorming ca
fundație, pe care să așezați cunoștințele inițiale ale elevilor, așa cum au reieșit din evaluarea formativă.

În figura 1.3 harta mentală a crescut. Nu poate fi subestimată importanța construirii pe baza decalajelor în
cunoșintele descoperite de elevi. Elevii curioși sunt mult mai implicați atunci când văd singuri ceea ce nu știu. 

FIGURA 1.1. Începutul sesiunii de brainstorming. 

5. După brainstorming, veți obține o evaluare formativă detaliată a ceea ce știu elevii despre subiect
(fig. 1.2). Orice decalaje identificate oferă o harta a subiectelor care trebuie explorate și clarificate. 
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FIG. 1.4. O Hartă
Mentală este un
rezumat
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FIG. 1.3. O Harta Mentală poate fi un ghid al învățării, o dovadă vizuală a învățării

Evaluare
Pentru a maximiza impactul BRAINSTORM cu Hărți Mentale, această activitate (care a început ca o evaluare
inițială) poate evolua în mod natural în fiecare minut și poate fi utilizată pentru a monitoriza progresul.
Informațiile pot fi adăugate după fiecare activitate conexă, astfel încât până la sfârșitul orei, harta mentală
oferă un rezumat al întregii lecții. Harta mentală oferă multe oportunități de evaluare. Reflecția constantă și
repetată asupra cunoștințelor anterioare și actuale va oferi materialului puncte de revenire multiple, pentru a
genera un nivel de înțelegere profundă care nu poate apărea atunci când informația este predată o dată sau
de două ori și nu este asimilată cu sens. Un alt tip de evaluare formativă, posibil concepută ca o strategie de
verificare a înțelegerii, este aceea de a cere elevilor să răspundă individual la o întrebare relevantă sub forma
unei hărți mentale. Această evaluare pune accentul pe transmiterea înțelegerii detaliate a conținutului.
Deoarece hărțile mentale se realizează rapid și afișează o mulțime de informații într-un format concis, acestea
oferă profesorilor o fațetă mai detaliată a ceea ce au înțeles elevii. Ca evaluare sumativă, profesorii ar putea
cere elevilor să-și creeze propria lor reprezentare a subiectelor, să vorbească despre o anumită zonă a hărții
mentale sau să scrie un răspuns care face referire la un anumit aspect al hărții mentale.

Sumarizarea
Până la sfârșitul lecției, harta mentală va evolua pentru a reflecta noi concepte învățare și o înțelegere mai
profundă a subiectului. Poate servi ca un rezumat, un ghid de studiu și ca un jurnal al călătoriei pe care elevii
au parcurs-o pe tărâmul învățării.
În figura 1.4, harta mentală este desenată manual. Elevii își desenează singuri hărțile lor mentale. Elevilor le
este clar ce au învățat, deoarece văd singuri tot ceea ce au realizat în acea zi.

Concluzii
Orice subiect care generează o dezbatere în clasă garantează utilizarea unei hărți mentale,
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DE CE
Motivul  nr.  1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici 

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

Motivul  nr. 2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Primar
Motivul  nr. 3: Crește succesul activităților interactive de instruire 

o  3.2
Motivul  nr. 4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor .

o  4.3

DESCRIERE
Hărțile Mentale tip HUB sunt extrem de utile în clasa “prietenoasă CES”. Hărțile Mentale tip HUB sunt ideale
ca depozitare centrale pentru o întreagă unitate de învățare sau pentru un subiect central, tratat pe parcursul
unui an de studiu. Profesorii pot oferi o copie a Hărții Mentale tip HUB. Aceasta îi va ajuta pe elevi să vizualizeze,
să asculte, să găsească informații cheie și să vadă relațiile dintre concepte și informații conexe. Hărțile Mentale
tip HUB combină simultan informații verbale și vizuale. Harta Mentală tip HUB presupune organizarea
materialului într-un format vizual.

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale

Speciale - CES.
Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs

adecvat în învățământul primar.

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul primar 
Elevi cu CES din învățământul primar

CÂND
În școli din învățământul primar

CUM
Câteva ajustări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt: 
Furnizați elevilor organizatori grafici. 

Un depozitar central (HUB) îi va ajuta pe elevi să vizualizeze, să asculte, să
găsească informații cheie și să vadă relațiile dintre concepte și informații
conexe

deoarece oferă o reprezentare cu sens și durabilă a discuției purtate în clasă, care îi implică pe elevi și le permite
să vadă cum se leagă ideile între ele. Harta Mentală facilitează învățarea conceptelor noi și conexiunile lor cu
alte subiecte.
Versatilitatea BRAINSTORMING cu Hărţi Mentale este nemărginită, iar căteva arii de utilizare includ: 
• Evenimente istorice
• Procese științifice
• Pregătirea pentru teste
• Asemănări și deosebiri
• Rezumate
• Vocabular 
• Clasificări

LINKS
https://www.monash.edu/rlo/quick-study-guides/brainstorming-and-mind-mapping

87

INSTRUMENTUL 2: Hărți Mentale tip HUB
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FIG. 2.2. Harta Mentală – “Vocabularul Vizual – Cuvântul SUFERIND””

Iată un exemplu de Hartă Mentală HUB ca Organizator Grafic pentru un Subiect Cheie: 
Acest depozitar central conține toți orgaizatorii grafici care susțin strategii și abilități de înțelegere a citirii. 
Adaptat după ideile din Disrupting Think: Why How We Read Matters by: Kylene Beers and Robert Probst
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Iată un exemplu de Hartă Mentală HUB ca Organizator Grafic pentru Vocabular: 
Acest depozitar central conține toate cardurile vizuale ale vocabularului care susțin învățarea cuvintelor noi
într-o săptămână. 

FIG. 2.1.Harta Mentală
tip HUB – “Vocabularul
meu săptămânal”

Cardul vizual ale vocabularului poate arăta așa: 
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Următoarele adaptări implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor:
Încurajarea folosirii Organizatorilor Grafici.  

O Hartă Mentală tip HUB presupune organizarea materialului într-un format vizual. Depozitarul
central va enumera toate informațiile referitoare la concepte majore, va organiza informațiile în arii
majore, va pune informațiile în categorii adecvate și va plasa informațiile într-o singură pagină 

Iată un exemplu de Hartă Mentală HUB ca Organizator Grafic pentru Vocabular: 
Acest depozitar central conține toate cardurile vizuale ale vocabularului care susțin învățarea cuvintelor noi
într-o săptămână. 

FIG. 2.4. Hartă Mentală tip HUB – “Vocabularul meu săptămânal – 
Exemplu completare Clasa a 4-a”

FIG. 2.3. Hartă Mentală tip HUB – Înțelegerea Citirii: Strategii și Abilități
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DE CE
Motivul  nr.  1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici

o   (+) – 1.1, 1.3
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6

Motivul  nr. 2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Primar
Motivul  nr. 3: Crește succesul activităților interactive de instruire

o  3.1, 3.2
Motivul  nr. 4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor .

o  4.1, 4.2

DESCRIERE
LUAREA NOTIȚELOR cu Hărți Mentale este o modalitate extrem de utilă în clasa “prietenoasă CES”. Profesorii
pot oferi elevilor care întâmpină dificultăți în luarea notițelor în timpul orei o copie cu notițele lecției. Un
organizator de luare a notițelor poate fi dat elevilor pentru a-l completa în timpul prezentărilor. Acest lucru
ajută elevii să asculte informațiile cheie și să vadă relațiile dintre concepte și informații conexe. LUAREA
NOTIȚELOR cu Hărți Mentale combină simultan informații verbale și vizuale. Informațiile verbale pot fi
furnizate cu afișaje vizuale, cum ar fi Hărțile Mentale.

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale
Speciale - CES.
Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs
adecvat în învățământul primar.

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul primar 
Elevi cu CES din învățământul primar

CÂND
În școli din învățământul primar

CUM
Căteva ajustări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt: 
Furnizarea unei copii cu notițele lecției:  

Profesorul poate oferi elevilor care au dificultăți în luarea notițelor în timpul orei o copie cu
notițele lecției. 

Iată un exemplu de LUARE A NOTIȚELOR cu
Hărți Mentale ca Notițe ale Lecției: 

FIG. 3.1. Notițele lecției “Medii
de viață” – Imagine de

Ansamblu90

Versatilitatea Hărților Mentale tip HUB este nelimitată, iar ariile de explorare pot include: 
Unități de studiu Cărți Proiecte
Cercetare Teste

LINK
https://www.mindmeister.com/blog/mind-map-examples/

INSTRUMENTUL 3: LUAREA NOTIȚELOR cu Hărți Mentale
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FIG 3.2. Notițele lecției “Mediul de viață TERESTRU

FIG. 3.3. Notițele lecției “Mediul de viață ACVATIC”
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FIG 3.4. Notițele lecției “Mediul de viață - ADAPTARE” ” 

Următoarele adaptări implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor:
Furnizarea unor organizatori grafici.  

O schemă, un grafic sau o diagramă păianjen pot fi oferite studenților pentru a le completa în timpul
prezentărilor. Acest lucru ajută elevii să asculte informațiile cheie și să vadă relațiile dintre concepte
și informații conexe.

Iată un exemplu de LUARE a NOTIȚELOR cu Hărți Mentale ca Organizator Grafic: 

FIG. 3.5. Organizator Grafic “Medii de viață” 92
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LINK
https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/

DE CE
Motivul  nr.  1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici 

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7

Motivul  nr. 2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Primar
Motivul  nr. 3: Crește succesul activităților interactive de instruire 

o  3.3, 3.4, 3.7
Motivul  nr. 4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți

performanțele elevilor .
o  4.2, 4.3

DESCRIERE
Hărțile Mentale tip FIșĂ sunt deosebit de utile în clasa „prietenoasă CES”. Profesorii pot folosi instrucțiuni pas cu
pas, astfel încât informațiile noi sau complicate pot fi prezentate secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt ajutați
elevii care posedă cunoștințe inițiale limitate și care au nevoie de instruire explicită sau din aproape-în-aproape.
Hărțile Mentale tip FIșĂ combină simultan informații verbale și vizuale. Informațiile verbale pot fi furnizate cu
afișaje vizuale, cum ar fi Hărți Mentale. 

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale
Speciale - CES.
Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs
adecvat în învățământul primar.

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul primar 
Elevi cu CES din învățământul primar

CÂND
În școli din învățământul primar

CUM
Pentru a crea o fiȘă, profesorii pot utiliza un șablon ca acesta:

FIG. 4.1 Crearea unei FIȘE – Hartă Mentală șablon 93

INSTRUMENTUL 4: Hărți Mentale tip FIșĂ
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Câteva ajustări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt: 
Utilizarea instrucțiunilor pas-cu-pas  

Profesorii pot folosi instrucțiuni pas cu pas, astfel încât informațiile noi sau complicate pot fi prezentate
secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt ajutați elevii care posedă cunoștințe inițiale limitate și care
au nevoie de instruire explicită sau din aproape-în-aproape. 

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ  utilizată ca Instrucțiune pas-cu-pas: 

FIG. 4.2 Hartă Mentală tip FIȘĂ cu instrucțiuni pas-cu-pas pentru Rezumatul unei Povești.

Combinarea simultană a informaţiilor verbale şi vizuale.  
Informaţia verbală poate fi furnizată cu ajutorul unor afişaje vizuale (de exemplu, pe un
ecran sau pe o fişă). 

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ utilizată ca Informaţie Verbală transmisă Vizual: 

FIG.  4.3 Harta Mentală tip FIŞĂ pentru REZUMAREA unui text din Buratino, 
de Aleksey Nikolayevich Tolstoy

Utilizarea instrucţiunilor mnemonice.  
Dispozitivele memonice pot fi folosite pentru a ajuta elevii să-și amintească informațiile

cheie sau pașii dintr-o strategie de învățare.

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ utilizată ca Instrument de Instruire Mnemonic:
O.R.E.O. este un dispozitiv mnemonic care îi ajută pe elevi să scrie texte convingătoare.94
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FIG. 4.4 O Harta Mentală tip FIŞĂ pentru dispozitivul mnemonic O.R.E.O

Următoarele adaptări implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor:
Furnizarea unei SCHEME cu ideile principale ale LECŢIEI.

O schemă permite anumitor elevi să urmărească lecția cu succes și să ia notiţe adecvate. Mai mult,
o prezentare schematică îi ajută pe elevi să vadă organizarea materialului și să pună întrebări în timp
util  

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ utilizată ca Prezentarea Schematică a unei Lecţii: 

FIG. 4.5 O Harta Mentală tip FIŞĂ pentru prezentarea schematică a lecţiei “Relieful”

Încurajarea utilizării organizatorilor grafici.  
Un organizator grafic implică organizarea materialului într-un format vizual. Pentru a dezvolta un
organizator grafic, studentul poate enumera subiectul în centru (imaginea centrală), colecta și
împărți informații în rubrici majore (ramuri principale), poate enumera toate informațiile referitoare
la rubricile majore de pe fișele index, poate organiza informații în zone majore, poate pune
informațiile în pozițiile corespunzătoare și plasa informațiile în formatul organizatorului grafic.

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ utilizată ca Organizator Grafic: 
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FIG. 4.6 O Hartă Mentală tip FIŞĂ ca Organizaor Grafic pentru Înţelegerea textelor Citite:  
Asemănări şi Deosebiri”

Versatilitatea Hărților Mentale tip FIŞĂ este nelimitată, iar ariile de explorare pot include: 
Luarea notiţelor
Şabloane 
Strategii 
Sfaturi şi Trucuri
Organizatori Grafici

LINK
https://www.ayoa.com/ourblog/using-mind-mapping-for-curriculum-planning/96
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DE CE
Motivul  nr.  1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

Motivul  nr. 2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Primar
Motivul  nr. 3: Crește succesul activităților interactive de instruire

o  3.3, 3.4, 3.5
Motivul  nr. 4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor.

o  4.3, 4.7
DESCRIEREA
SCRIEREA cu Hărţi Mentale este deosebit de utilă pentru clasa „prietenoasă CES”. Profesorii pot folosi
instrucțiuni ajutătoare, șabloane, instrucțiuni pas cu pas, puncte cheie pentru a ajuta elevii să scrie un text,
astfel încât informațiile noi sau complicate pot fi prezentate secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt ajutați
elevii care posedă cunoștințe inițiale limitate și care au nevoie de instruire explicită sau din aproape-în-aproape.
SCRIEREA cu Hărţi Mentale combină simultan informații verbale și vizuale. Informațiile verbale pot fi furnizate
cu afișaje vizuale, cum ar fi Hărțile Mentale. 

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale
Speciale - CES.

Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs
adecvat în învățământul primar.

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul primar
Elevi cu CES din învățământul primar

CÂND
În școli din învățământul primar

CUM
Căteva ajustări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt: 
Utilizarea Instrucţiunilor pas-cu-pas.  

Profesorii pot folosi instrucțiuni pas cu pas, astfel încât informațiile noi sau complicate pot fi
prezentate secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt ajutați elevii care posedă cunoștințe inițiale
limitate și care au nevoie de instruire explicită sau din aproape-în-aproape. 

Iată un exemplu de SCRIERE cu Hărţi Mentale utilizată ca Instrucțiune pas-cu-pas: 

FIG. 5.1 SCRIEREA cu
Hărţi Mentale ca
Instrucţiune pas-cu pas
pentru “Scrierea unei
compuneri
argumentative” 
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INSTRUMENTUL 5: SCRIEREA CU HĂRŢI MENTALE
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Combinarea simultană a înformaţiilor verbale cu cele vizuale.    
Informaţiile verbale pot fi furnizate pe dispozitive vizuale (de exemplu, pe ecran sau fişă).   

Iată un exemplu de SCRIERE cu Hărţi Mentale utilizată ca Dispozitiv Vizual tip FIŞĂ:

FIG. 5.2 SCRIEREA cu Hărţi Mentale ca dispozitiv vizual pentru “Cuvinte de tranzitie în argumentare” 

Scrierea punctelor sau cuvintelor CHEIE pe FIŞE.    
Profesorul va scrie puncte și cuvinte cheie pe o FIŞĂ și o va furniza elevilor, înainte ca aceștia să scrie
un paragraf de text non-literar. 

Iată un exemplu de SCRIERE cu Hărţi Mentale utilizată ca Material de prezentare a Punctelor cheie: 

FIG. 5.3 SCRIEREA cu Hărţi Mentale ca material de prezentare a punctelor cheie pentru
“Scrierea unui paragraf non-literar” 98
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Următoarele adaptări implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor:
Încurajarea utilizării organizatorilor grafici.  

Un organizator grafic implică organizarea materialului într-un format vizual. Pentru a dezvolta un
organizator grafic, studentul poate enumera subiectul în centru (imaginea centrală), colecta și împărți
informații în rubrici majore (ramuri principale), poate enumera toate informațiile referitoare la
rubricile majore de pe fișele index, poate organiza informații în zone majore, poate pune informațiile
în pozițiile corespunzătoare și plasa informațiile în formatul organizatorului grafic.

Iată un exemplu de SCRIERE cu Harţi Mentale utilizată ca Organizator Grafic: 

FIG. 5.4 SCRIEREA cu Hărţi Mentale utilizată ca planificator pentru scrierea unei compuneri imaginative

Utilizarea unor facilitatori ai procesului de instruire  
Elevilor li se pot oferi fişe, hărți vizuale, organizatori grafici, astfel încât să se poată concentra pe ceea
ce scriu, nu pe structură, secvențe şi/sau cuvinte cheie.

Iată un exemplu de SCRIERE cu Harţi Mentale utilizată ca Facilitator al Procesului de Instruire: 

FIG. 5.5 SCRIEREA cu Hărţi Mentale ca meterial de Facilitate a Procesului de Instruire
în “Caracterizarea personajului principal” 99
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INSTRUMENTUL 1: BRAINSTORMING cu Hărți Mentale
INSTRUMENTUL 2: Hărți Mentale tip HUB
INSTRUMENTUL 3: LUAREA NOTIȚELOR cu Hărți Mentale
INSTRUMENTUL 4: Hărți Mentale tip FIȘĂ
INSTRUMENTUL 5: SCRIEREA cu Hărți Mentale

DE CE
Motivul nr.   1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici 

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

Motivul nr.  2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Gimnazial
Motivul nr.  3: Crește succesul activităților interactive de instruire 

o  3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
Motivul nr.  4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor 

o  4.1, 4.2, 4.3, 4.5
DESCRIERE
Activitatea de BRAINSTORMING cu Hărți Mentale este ideală ca lecție de sine stătătoare sau ca depozitar
central (HUB) al unei întregi unități de învățate, care conține tot ceea ce ține de la planificare, până la evaluarea
sumativă. Într-o clasă „prietenoasă CES”, vom analiza cum putem folosi BRAINSTORMING cu Hărți Mentale ca
lecție de istorie de sine stătătoare “Roma Antica – Oameni și Mediu”. Vom folosi punctele forte ale studenților
dislexici (gândire logică și bune abilități verbale), învățarea compatibilă cu creierul, învățarea vizuală, experiența
directă și vom instrui elevii în secvențe mici.

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale
Speciale - CES.
Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs
adecvat în învățământul gimnazial

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul gimnazial 
Elevi cu CES din învățământul gimnazial

CÂND
În școli din învățământul gimnazial

CUM
Exemplu de plan pentru BRAINSTORMING cu Hărți Mentale:

Lecția “Roma Antica – Oameni și Mediu” 

În ce zonă a lumii putem localiza Roma Antică și cum arăta? 
Cine trăia în Roma Antică?  
Studenții vor putea finaliza toate activitățile de mind mapping pentru a putea
răspunde la întrebările esențiale.
Tehnologie (dacă este disponibilă): videoproiector, program de mind
mapping/gândire vizuală  (XMind Free Download for Windows -
https://www.xmind.net/download/xmind8), laptop, tablă interactivă.
Whiteboard, markere, hârtie, pixuri, adeziv, post-it.

Întrebări
Esențiale

Obiective
Învățare

Ca
dr

u

Materiale
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Cârligul
Anunțați elevii: „Astăzi vom învăța despre Roma Antică. Vom explora unde a fost localizată pe glob și cum arăta.
Apoi vom descoperi cine a trăit în Roma Antică.

Explorare
Evaluare formativă
Explorarea decalajelor
Discuții
Evaluare sumativă 

Conexiuni
Lansați elevilor următoarele întrebări: „Pentru început, vom vedea ce știm deja despre Roma Antică. În ce zonă
a lumii se afla Roma Antică și cum arăta? Cine a trăit în Roma Antică?”

Derulare
Evaluare Formativă: profesorii pot efectua o evaluare formativă prin derularea unei activități de Brainstorming,
folosind tehnica Mind Maping. În exemplul care urmează, această evaluare formativă este tratată ca o activitate
la care participă întreaga clasă. Profesorul este facilitator, lansând elevilor întrebări. Profesorul este și scrib,
notând răspunsurile pe ecran / tablă.

1. Lansați programul de Mind Mapping sau pregătiți materiale alternative. 
2. Adăugați un punct central și numiți-l “Roma Antica – Oameni și Mediu”. Aceasta va fi ideea principală.

Adăugați ramuri.  Asigurați-vă că elevii văd cu claritate tot ce apare scris pe ecran/tabla. 
3. Spuneți elevilor: “Acum vom vedea ceea ce știți deja despre “Roma Antica – Oameni și Mediu”.
4. Urmăriți ramurile și cereți elevilor să vă spună tot ce știu, pas cu pas, utilizând structura (fig. 1.1). 

FIG. 1.1. . Începutul sesiunii de brainstorming

5. . După brainstorming, veți obține o evaluare formativă detaliată a ceea ce știu elevii despre subiect
(fig. 1.2). Orice decalaje identificate oferă o harta a subiectelor care trebuie explorate și clarificate. 

Secvențele procesului de învățare
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FIG. 1.2. Evaluarea formativă după finalizarea Brainstormingului

Explorarea decalajelor & Discuții: Există nenumărate modalități de a utiliza sesiunea de Brainstorming ca
fundație, pe care să așezați cunoștințele inițiale ale elevilor, așa cum au reieșit din evaluarea formativă.

În figura 1.3. harta mentală a crescut. Nu poate fi subestimată importanța construirii pe baza decalajelor în
cunoșintele descoperite de elevi. Elevii curioși sunt mult mai implicați atunci când văd singuri ceea ce nu știu. 

FIG. 1.3. O Harta Mentală poate fi un ghid al învățării, o dovadă vizuală a învățării.  

Evaluare
Pentru a maximiza impactul BRAINSTORM cu Hărți Mentale, această activitate (care a început ca o evaluare
inițială) poate evolua în mod natural în fiecare minut și poate fi utilizată pentru a monitoriza progresul.
Informațiile pot fi adăugate după fiecare activitate conexă, astfel încât până la sfârșitul orei, harta mentală
oferă un rezumat al întregii lecții. Harta mentală oferă multe oportunități de evaluare. Reflecția constantă și
repetată asupra cunoștințelor anterioare și actuale va oferi materialului puncte de revenire multiple, pentru a
genera un nivel de înțelegere profundă care nu poate apărea atunci când informația este predată o dată sau
de două ori și nu este asimilată cu sens. Un alt tip de evaluare formativă, posibil concepută ca o strategie de

verificare a înțelegerii, este aceea de a cere elevilor să răspundă individual la o întrebare relevantă
sub forma unei hărți mentale. Această evaluare pune accentul pe transmiterea înțelegerii
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detaliate a conținutului. Deoarece hărțile mentale se realizează rapid și afișează o mulțime de informații într-
un format concis, acestea oferă profesorilor o fațetă mai detaliată a ceea ce au înțeles elevii. Ca evaluare
sumativă, profesorii ar putea cere elevilor să-și creeze propria lor reprezentare a subiectelor, să vorbească
despre o anumită zonă a hărții mentale sau să scrie un răspuns care face referire la un anumit aspect al hărții
mentale.

Sumarizarea
Până la sfârșitul lecției, harta mentală va evolua pentru a reflecta noi concepte învățare și o înțelegere mai
profundă a subiectului. Poate servi ca un rezumat, un ghid de studiu și ca un jurnal al călătoriei pe care elevii
au parcurs-o pe tărâmul învățării.

În figura 1.4, harta mentală este desenată manual. Elevii își desenează singuri hărțile lor mentale. Elevilor le
este clar ce au învățat, deoarece văd singuri tot ceea ce au realizat în acea zi.

FIG. 1.4. O Hartă Mentală este un rezumat

Concluzii
Orice subiect care generează o dezbatere în clasă garantează utilizarea unei hărți mentale, deoarece oferă o
reprezentare cu sens și durabilă a discuției purtate în clasă, care îi implică pe elevi și le permite să vadă cum
se leagă ideile între ele. Harta Mentală facilitează învățarea conceptelor noi și conexiunile lor cu alte subiecte.
Versatilitatea BRAINSTORMING cu Hărţi Mentale este nemărginită, iar căteva arii de utilizare includ: 

• Evenimente istorice 
• Procese științifice  
• Pregătirea pentru teste 
• Asemănări și deosebiri 
• Rezumate 
• Vocabular
•Clasificări

LINK
https://www.monash.edu/rlo/quick-study-guides/brainstorming-and-mind-mapping
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DE CE
Motivul nr.   1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici 

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

Motivul nr.  2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Gimnazial
Motivul nr.  3: Crește succesul activităților interactive de instruire 

o  3.2
Motivul nr.  4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor

o  4.3

DESCRIERE
Hărțile Mentale tip HUB sunt extrem de utile în clasa “prietenoasă CES”. Hărțile Mentale tip HUB sunt ideale
ca depozitare centrale pentru o întreagă unitate de învățare sau pentru un subiect central, tratat pe parcursul
unui an de studiu. Profesorii pot oferi o copie a Hărții Mentale tip HUB. Aceasta îi va ajuta pe elevi să vizualizeze,
să asculte, să găsească informații cheie și să vadă relațiile dintre concepte și informații conexe. Hărțile Mentale
tip HUB combină simultan informații verbale și vizuale. Harta Mentală tip HUB presupune organizarea
materialului într-un format vizual. 

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale
Speciale - CES.
Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs
adecvat în învățământul gimnazial

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul gimnazial 
Elevi cu CES din învățământul gimnazial

CÂND
În școli din învățământul gimnazial

CUM
Căteva ajustări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt: 
Furnizați elevilor organizatori grafici.  

Un depozitar central (HUB) îi va ajuta pe elevi să vizualizeze, să asculte, să găsească informații
cheie și să vadă relațiile dintre concepte și informații conexe. 

Iată un exemplu de Hartă Mentală HUB ca Organizator Grafic pentru o Unitate de Învățare: 

Studenții vor găsi ușor informații cheie în Cartea “Prietenul dislexicului la Limba Romana”. Au o vedere de
ansamblu asupra unui concept major, văd paginația, concepte asociate, relația dintre concepte și informații
conexe.
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FIG. 2.1. Harta Mentală tip HUB – “Limba Română: Morfologie”

FIG. 2.2. Harta Mentală tip HUB – ““Literatura Română: Genul LIRIC-Trăsături”

Elevii vor găsi ușor informații cheie în Cartea ”Prietenul dislexicului la Literatura Română”. Au o vedere de
ansamblu asupra unui concept major, văd paginația, concepte asociate, relația dintre concepte și informații
conexe.

Iată un exemplu de Hartă Mentală HUB ca Organizator Grafic pentru un Subiect Cheie

Următoarele adaptări implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor:
Încurajarea folosirii Organizatorilor Grafici.  

O Hartă Mentală  tip HUB presupune organizarea materialului într-un format vizual. Depozitarul central
va enumera toate informațiile referitoare la concepte majore, va organiza
informațiile în arii majore, va pune informațiile în categorii adecvate și va plasa
informațiile într-o singură pagină. 105
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Iată un exemplu de Hartă Mentală HUB ca Organizator Grafic pentru un Subiect Cheie

Elevii vor găsi ușor informații cheie în Cartea ”Prietenul dislexicului la Limba Pomână”. Au o vedere de ansamblu
asupra unui concept major, văd paginația, concepte asociate, relația dintre concepte și informații conexe.

FIG. 2.3. Hartă Mentală tip HUB – – “Limba Română: Sintaxa Propoziției”

Iată un exemplu de Hartă Mentală HUB ca Organizator Grafic pentru un Subiect Cheie

Studenții vor ușor informații cheie în Cartea ”Prietenul dislexicului la Literatura Română”. Au o vedere de
ansamblu asupra unui concept major, văd paginația, concepte asociate, relația dintre concepte și informații
conexe.

FIG. 2.4.Harta Mentală tip HUB – ““Literatura Română: Genul EPIC-Trăsături”

Versatilitatea Hărților Mentale tip HUB este nelimitată, iar ariile de explorare pot include: 
Unități de studiu Cărți 
Proiecte Cercetare
Teste106
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PERCHÈ
Motivul  nr.  1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici

o   (+) – 1.1, 1.3
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6

Motivul  nr. 2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Gimnazial
Motivul  nr. 3: Crește succesul activităților interactive de instruire

o  3.1, 3.2
Motivul  nr. 4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor.

o  4.1, 4.2

DESCRIERE
LUAREA NOTIȚELOR cu Hărți Mentale este o modalitate extrem de utilă în clasa “prietenoasă CES”. Profesorii
pot oferi elevilor care întâmpină dificultăți când iau notițe în timpul orei, o copie cu notițele lecției. Un
organizator de luare a notițelor poate fi dat elevilor pentru a-l completa în timpul prezentărilor. Acest lucru
ajută elevii să asculte informațiile cheie și să vadă relațiile dintre concepte și informații conexe. LUAREA
NOTIȚELOR cu Hărți Mentale combină simultan informații verbale și vizuale. Informațiile verbale pot fi
furnizate cu afișaje vizuale, cum ar fi Hărțile Mentale.

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale
Speciale - CES.
Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs
adecvat în învățământul gimnazial

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul gimnazial 
Elevi cu CES din învățământul gimnazial

CÂND
În școli din învățământul gimnazial

CUM
Căteva ajustări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt: 
Furnizarea unei copii cu notițele lecției:  

Profesorul poate oferi elevilor care întâmpină dificultăți când iau notițe în timpul orei, o copie cu
notițele lecției. 

Iată un exemplu de LUAREA NOTIȚELOR cu Hărți Mentale ca Notițele Lecției: 

FIG. 3.1. Notițele lecției “Grecia” – Imagine de Ansamblu 107
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FIG. 3.2. Notițele lecției “Grecia - ECONOMIE”

FIG. 3.3. Notițele lecției “Grecia - POZIȚIE”
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FIG. 3.4. Notițele lecției “Grecia - LOCUITORI” 

FIG. 3.5. Notițele lecției “Grecia – CADRUL NATURAL” 

Următoarele adaptări implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor:
Furnizarea unor organizatori grafici.  

O schemă, un grafic sau o diagramă păianjen pot fi oferite studenților pentru a le completa în timpul
prezentărilor. Acest lucru ajută elevii să asculte informațiile cheie și să vadă relațiile dintre concepte
și informații conexe.
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PERCHÈ
Motivul  nr.  1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7

Motivul  nr. 2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Gimnazial
Motivul  nr. 3: Crește succesul activităților interactive de instruire

o  3.3, 3.4, 3.7
Motivul  nr.  4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor.

o  4.2, 4.3

DESCRIERE
Hărțile Mentale tip FIșĂ sunt deosebit de utile în clasa „prietenoasă CES”. Profesorii pot folosi instrucțiuni pas
cu pas, astfel încât informațiile noi sau complicate pot fi prezentate secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt
ajutați elevii care posedă cunoștințe inițiale limitate și care au nevoie de instruire explicită sau din aproape-în-
aproape. Hărțile Mentale tip FIșĂ combină simultan informații verbale și vizuale. Informațiile verbale pot fi
furnizate cu afișaje vizuale, cum ar fi Hărți Mentale. 

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe

Educaționale Speciale - CES.

Iată un exemplu de LUARE a NOTIȚELOR cu Hărți Mentale ca Organizator Grafic: 

FIG. 3.6. Organizator Grafic “Roma Antica – Oameni și Mediu” 

Versatilitatea LUĂRII NOTIȚELOR cu Hărți Mentale este nelimitată, iar ariile de explorare pot inclusâde: 
Cărți citite / ascultate
Video vizionate
Cercetare
Notițe studiu

LINK
https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/
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Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs
adecvat în învățământul gimnazial

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul gimnazial 
Elevi cu CES din învățământul gimnazial

CÂND
În școli din învățământul gimnazial

CUM
Pentru a crea o fișă, profesorii pot utiliza un șablon ca acesta:

FIG. 4.1 Crearea unei FIȘE – Hartă Mentală șablon

Câteva ajustări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt: 
Utilizarea instrucțiunilor pas-cu-pas  

Profesorii pot folosi instrucțiuni pas cu pas, astfel încât informațiile noi sau complicate pot fi
prezentate secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt ajutați elevii care posedă cunoștințe inițiale
limitate și care au nevoie de instruire explicită sau din aproape-în-aproape. 

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ  utilizată ca Instrucțiune pas-cu-pas: 

FIG. 4.2 Hartă
Mentală tip FIȘĂ
cu instrucțiuni
pas-cu-pas pentru
Scrierea unei
Compuneri
Reflexive 
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Combinarea simultană a informaţiilor verbale şi vizuale.  
Informaţia verbală poate fi furnizată cu ajutorul unor afişaje vizuale (de exemplu, pe un ecran sau
pe o fişă). 

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ utilizată ca Informaţie Verbală transmisă Vizual: 

FIG. 4.3 Harta Mentală tip FIŞĂ pentru SCRIEREA unui Paragraf

Utilizarea instrucţiunilor mnemonice.  
Dispozitivele mnemonice pot fi folosite ca strategie de învățare pentru a ajuta elevii să rețină
informațiile sau pașii esențiali.

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ utilizată ca Instrument de Instruire Mnemonic:

R.A.C.E. este un dispozitiv mnemonic care îi ajută pe elevi să formuleze răspunsuri bine structurate

FIG. 4.4 O Harta Mentală tip FIŞĂ pentru dispozitivul mnemonic R.AC.E.
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Următoarele adaptări implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor:
Furnizarea unei SCHEME cu ideile principale ale LECŢIEI.  

O schemă permite anumitor elevi să urmărească lecția cu succes și să ia notiţe adecvate. Mai mult,
o prezentare schematică îi ajută pe elevi să vadă organizarea materialului și să pună întrebări în
timp util 

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ utilizată ca Prezentarea Schematică a unei Lecţii: 

FIG. 4.5 O Hartă Mentală tip FIŞĂ pentru prezentarea schematică a lecţiei “Categorii Semantice”

Favorire l’utilizzo di organizzatori grafici.  
Un organizator grafic implică organizarea materialului într-un format vizual. Pentru a dezvolta un

organizator grafic, studentul poate prezenta subiectul în centru (imaginea centrală), colecta și
împărți informații în rubrici majore (ramuri principale), poate enumera toate informațiile referitoare
în rubricile majore de pe fișele index, poate organiza informațiile în zonele principale, poate pune
informațiile în pozițiile corespunzătoare și plasa informațiile în formatul organizatorului grafic.

Iată un exemplu de Hartă Mentală tip FIșĂ utilizată ca Organizator Grafic.

FIG. 4.6 O Hartă Mentală tip FIŞĂ ca Organizaor Grafic pentru lecția 
“Reforma și Contrareforma” 113
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Versatilitatea Hărților Mentale tip FIŞĂ este nelimitată, iar ariile de explorare pot include: 
Luarea notiţelor
Şabloane  
Strategii 
Sfaturi şi Trucuri
Organizatori Grafici

LINK
https://www.ayoa.com/ourblog/using-mind-mapping-for-curriculum-planning/

INSTRUMENTUL 5: SCRIEREA cu Hărţi Mentale

DE CE
Motivul  nr.  1: Se bazează pe punctele forte și adresează punctele slabe ale elevilor dislexici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

Motivul  nr. 2: Promovează Clasa “prietenoasă CES” în Învățământul Gimnazial
Motivul  nr. 3: Crește succesul activităților interactive de instruire

o  3.3, 3.4, 3.5
Motivul  nr.  4: Implică un mod de recepție și exprimare care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți
performanțele elevilor.

o  4.3, 4.7

DESCRIERE
SCRIEREA cu Hărţi Mentale este deosebit de utilă pentru clasa „prietenoasă CES”. Profesorii pot folosi
instrucțiuni ajutătoare, șabloane, instrucțiuni pas cu pas, puncte cheie pentru a ajuta elevii să scrie un text,
astfel încât informațiile noi sau complicate pot fi prezentate secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt ajutați
elevii care posedă cunoștințe inițiale limitate și care au nevoie de instruire explicită sau din aproape-în-aproape.
SCRIEREA cu Hărţi Mentale combină simultan informații verbale și vizuale. Informațiile verbale pot fi furnizate
cu afișaje vizuale, cum ar fi Hărțile Mentale. 

OBIECTIVE
Sprijinirea cadrelor didactice care au grupe de elevi eterogeni, inclusiv elevi cu Cerințe Educaționale
Speciale - CES.
Oferirea unei metodologii pentru a ajuta elevii cu tulburări specifice de învățare să aibă un parcurs
adecvat în învățământul gimnazial

GRUPURI ȚINTĂ
Cadre didactice din învățământul gimnazial 
Elevi cu CES din învățământul gimnazial

CÂND
În școli din învățământul gimnazial

CUM
Căteva ajustări care cresc succesul activităților interactive de instruire sunt: 
Utilizarea Instrucţiunilor pas-cu-pas.  

Profesorii pot folosi instrucțiuni pas cu pas, astfel încât informațiile noi sau complicate pot fi
prezentate secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt ajutați elevii care posedă cunoștințe inițiale
limitate și care au nevoie de instruire explicită sau din aproape-în-aproape. 

Iată un exemplu de SCRIERE cu Hărţi Mentale utilizată ca Instrucțiune pas-cu-pas: 
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FIG. 5.1 SCRIEREA cu Hărţi Mentale ca Instrucţiune pas-cu pas pentru 
“Argumentare Mesaj EPIC” 

Combinarea simultană a înformaţiilor verbale cu cele vizuale.  
Informaţiile verbale pot fi furnizate pe dispozitive vizuale (de exemplu, pe ecran sau fişă).  

Iată un exemplu de SCRIERE cu Hărţi Mentale utilizată ca Dispozitiv Vizual tip FIŞĂ: 

FIG. 5.2 SCRIEREA cu Hărţi Mentale ca dispozitiv vizual pentru “Compunere – 
Caracterizare Personaj” 

Scrierea punctelor sau cuvintelor CHEIE pe FIŞE.  
Profesorul va scrie puncte și cuvinte cheie pe o FIŞĂ și o va furniza elevilor, înainte de a scrie o
compunere argumentativă. 
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Iată un exemplu de SCRIERE cu Hărţi Mentale utilizată ca Material de prezentare a Punctelor Cheie.  

FIG. 5.3 SCRIEREA cu Hărţi Mentale utilizată ca planificator pentru scrierea unui eseu

Utilizarea unor facilitatori ai procesului de instruire.  
Li se poate oferi elevilor fişe, hărți vizuale, organizatori grafici, astfel încât să se poată concentra pe
ceea ce scriu, nu pe structură, secvențe şi/sau cuvinte cheie.   

Iată un exemplu de SCRIERE cu Harţi Mentale utilizată ca Facilitator al Procesului de Instruire: 

FIG. 5.4. SCRIEREA cu Hărţi Mentale ca material de Facilitate a Procesului de Instruire în 
“Prezentarea opiniei despre mesajul LIRIC” 

LINK
https://www.mindmeister.com/blog/mind-maps-essay-writing/
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RĂSPUNDEM NEVOILOR EDUCAȚIONALE ALE ELEVILOR CU CES:
NEVOILE DE FORMARE ALE CADRELOR DIDACTICE

Educația fiecărui copil reprezintă un drept fundamental într-o societate corectă. Accesibilitatea este un factor
de calitate pentru o școală care dezvoltă mecanisme de sprijinire a învățării pentru fiecare elev. Prin în locuirea
unor termeni vechi cum ar fi integrare și incorporare, incluziunea exprimă în prezent o nouă orientare politică
pentru îmbunătățirea continuă a școlii, pe baza principiului echității și a unor valori ca respectul pentru
diversitate, drepturile și cerințele copiilor fără nici o excepție. 

Incluziunea copiilor cu sau fără cerințe educaționale specifice (CES) este parte integrantă a cadrelor și practicilor
de predare care percep diferențele individuale nu ca pe o problemă, ci ca pe o oportunitate de îmbogățire a
procesului de predare și învățare (UNESCO, 1994). 

Aceasta înseamnă că curricula nu este o limită restrictivă pe care elevii care nu o pot urma sunt scoși din
procesul general de învățământ. Din contră, curricula, metodele și tehnicile, procedurile sunt cofinanțate prin
Programul Erasmus+ al Uniunii Europene 2018 – 1- RO01-KA201-049489, sunt caracterizate prin flexibilitate
și sunt adaptate satisfacerii cerințelor tuturor elevilor. Termenul incluziune a fost propus pentru a descrie
calitatea educației oferite copiilor cu CES în cadrul școlii generale cu coordonarea cadrelor didactice pentru
CES (Zisimopoulos, 2011). 

Astăzi, majoritatea elevilor cu CES frecventează școli publice normale (implementarea principiului incluziunii
sau șanselor egale în educație pentru toți) și li se oferă sprijin suplimentar sau paralel la clasă. Există, de
asemenea, structuri de integrare pentru unele categorii de copii așa cum s-a specific anterior. 

Elevii cu dizabilități și CES din Grecia pot frecventa: 
o clasă într-o școală normală, dacă sunt elevi cu dificultăți de învățare moderate, cu sprijinul
profesorului de la clasă, care cooperează cu centrul KESY pentru fiecare caz individual. 
o clasă dintr-o școală normală cu educației paralelă / de sprijin oferită de profesorul pentru CES,
atunci când acest lucru este impus de tipul și gradul CES. Sprijinul paralel este oferit elevilor care
pot, cu sprijin individual adecvat, urma curricula clasei, elevilor  cu cerințe educaționale mai severe,
atunci când nu există altă adaptare educațională specială (școala specială, departament de
integrare) sau când este necesar sprijin paralel – pe baza raportului centrului KESY – din cauza
cerințelor educaționale speciale ale acestora. În ultimul caz, profesorul specialist poate oferi sprijin
în mod permanent pe baza unui plan. 

Sprijinul paralel este recomandat doar de centrul KESY care, în scris, stabilește numărul de ore de sprijin paralel
pentru fiecare caz individual de copil cu CES. 

În Departamente de integrare organizate special și cu personalul adecvat, care funcționează în școli generale
și vocaționale cu două (2) tipuri de programe: 

Clasa "prietenoasă CES" în școală. Educație incluzivă / incluziune
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Profesori și școli

1. Un program normal și specializat, definit prin propunerea centrului KESY, pentru elevi cu CES mai
moderate

2. Grupuri specializate sau program personalizat extins

Profesori pentru educație specială consideră că educația și formarea lor în mod regulat sunt foarte importante
pentru munca lor, deoarece lumea noastră este caracterizată de schimbări rapide, dinamice, în toate aspectele
vieții, iar educația nu poate rămâne pe loc. 

Ceea ce profesorii pentru CES din Grecia consideră critic este nevoia de a fi instruit împreună cu profesorii de
la clasele normale cu privire la lucrul împreună la clasă (profesori pentru CES și profesori). Acesta este cazul
pentru sprijinul paralel, dar devine o necesitate dacă dorim să adoptăm abordări mai incluzive. Cooperarea
dintre aceștia nu este întotdeauna facilă și este nevoie de mai multă instruire pentru a stabili responsabilitățile
fiecăruia și condițiile acestei cooperări și pentru a promova respect și înțelegere reciproce.

În plus, majoritatea cadrelor didactice care au participat la Focus Grupuri și-au exprimat nevoia de instruire pe
parte de metode și tehnici noi și inovatoare pentru predarea către elevii cu CES (mai ales elevi cu tulburări
specifice de învățare – dislexie, ADHD și tulburări de dezvoltare – autism). Aceștia preferă nu doar un curs
online, important și el, dar ar dori și o perspectivă mai personală și ghidare.

Majoritatea participanților și-au exprimat nevoie de a fi instruiți cu privire la sprijinirea părinților elevilor cu
CES, cum să comunice cu aceștia mai eficace și cum să îi ajute să accepte dificultatea copilului și să identifice
modalități de a-l ajuta cu tema. Profesorii resimt nevoia de a învăța mai mult despre cooperarea cu părinții
pentru a-i implica mai activ în parteneriatul școală-părinte.

În cele din urmă, profesorii și-au exprimat nevoia de a învăța metode și instrumente de a identifica elevii cu
CES din clasă.
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În ceea ce privește identificare timpurie a copiilor în situații de risc (preșcolari), majoritatea cadrelor didactice
care au participat la proiect au afirmat că aceasta lipsește în cazurile copiilor cu dislexie. A fost recunoscut
faptul că această identificare este dificilă în ciclul preșcolar, deoarece procesele formale de citire și scriere nu
sunt încă predate. A existat, deci, un consens că aceasta ar trebui efectuată după 18-30 de luni de la începerea
școlii. În mod ideal, un proces de screening ar trebui să aibă loc din a doua jumătate a celui de-al doilea an
până la prima jumătate a celui de-al treilea an. Unii participanți au sugerat o verificare fonică ‘așa cum se
propune în Anglia și Australia, un mod simplu și eficace de depistare a dislexiei’.  

Cu toții au fost unanim de acord că profesorii ar trebui să ofere sprijin pentru măsuri timpurii în toate cazurile
de copii cu CES și au dat exemple care au avut impact pozitiv acolo unde acest lucru s-a întâmplat. 

Procesul de diagnosticare oficială a fost criticat de către toți participanții la proiect. O parte dintre profesori au
fost de părere că ar trebui să aibă la dispoziție mai multe evaluări formale  (pentru dislexie și CES) din partea
Serviciului național de psihologie educațională (NEPS). Ei au reclamat faptul că doar două sau trei evaluări sunt
disponibile în fiecare an (pentru o școală primară de dimensiuni medii) și că aceasta este alocarea pentru toți
elevii cu CES, și adesea nevoile ‘cele mai ieftine’ nu se aflau în topul acestei liste. 

S-a recunoscut că existența unei diagnosticări formale (și birocrația) rămâne importantă deoarece permite
individului acces la un set de drepturi protejate la educare, și ulterior, la angajare (și alte aspecte ale vieții),
conform legislației privind persoanele cu dizabilități și egalitatea, atât la nivel național, cât și la nivel european
(de ex. legea muncii, procesul de discriminare a persoanelor cu dizabilități).

S-a făcut ades referire la Legea privind educarea persoanelor cu CES (EPSEN) / 2004. S-a subliniat faptul că
aceasta a creat un ‘vârtej’ în furnizarea de servicii pentru copiii cu CES, deoarece progresul a fost înregistrat pe
parte legislativă, dar lipsa sprijinului politic pentru punerea în vigoare a condus la numeroase probleme care
au făcut ca acest subiect să fie lăsat la coada listei de priorități. S-au menționat alte modificări legislative (de
ex. O nouă alocare generală a resurselor pentru CES, și alte modificări circulare), dar impresia este că acestea
au servit doar pentru ‘a tulbura apa’ și mai multe, decât să ofere claritate pentru școli, profesioniști și părinți.
Un profesor a sugerat că ‘unui avocat calificat i-ar fi greu să pledeze cauza copilului lui cu dizabilități’ dată fiind
complexitatea și inconsecvența ghidurilor și legislației. Părerea generală a fost (față de numeroase alte jurisdicții
din Europa) că părinții sunt forțați să ridice aspectele legate de CES prin canale de apel generice (de ex. instanțe
sau căi de apel publice mai generale cum ar fi Avocatul copilului), mai degrabă decât prin procese stabilite
specific pentru copiii cu CES și cu dizabilități. Părinții au susținut că adesea pentru dizabilități diferite  trebuie
să se lupte pentru aceleași resurse, limitate, ceea ce a condus adesea la lupta dintre organizații pentru persoane
cu CES, în loc de a lucra împreună pentru a utiliza la maximum resursele și pentru a avea
sisteme pentru alocarea resurselor și monitorizarea utilizării acestora. Participanții la
proiect au subliniat că nu organismele statutare, cum ar fi Inspectoratul școlar nu dau

RĂSPUNDEM NEVOILOR EDUCAȚIONALE ALE ELEVILOR CU CES:
NEVOILE DE FORMARE ALE CADRELOR DIDACTICE

Clasa "prietenoasă CES" în școală. Educație incluzivă / incluziune
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dovadă de suficientă rigoare sau nu monitorizează serviciile pentru CES furnizate în școli. Este nevoie ca inspectoratele
școlare individuale să depună eforturi specifice pentru a afla părerea părinților de copii cu CES, axându-se pe
furnizarea de servicii (evaluare, intervenție și planificare) în fiecare școală.
Modificarea curriculei a fost discutată pe larg în timpul proiectului. Impresia este că există încă o lipsă a diferențierii
semnificative în majoritatea claselor din școala primară, și astfel că ‘nu a fost bătătorită calea de a face lucrurile
diferit, pentru copiii care învață în mod diferit’. A fost menționată specific învățarea după manual și ‘diferențierea
exclusiv după rezultat, ceea ce poate afecta semnificativ stima de sine a unui copil dacă acesta simte constant că se
descurcă mai slab decât toți ceilalți.’  
În cazul învățămîntului gimnazial și liceal, există încă o dependență de oferirea de adaptări rezonabile la examenele
de stat – ceea ce indică o dependență a acestor măsurători ca indicator al succesului în învățămîntul gimnazial și
liceal. Există îngrijorări privind valori plasate pe un sistem cu niveluri deoarece ‘Certificatul LCA (echivalent
bacalaureat) este stigmatizat în școala mea, astfel încât chiar înainte de a începe cursa, medalia de aur și-a pierdut
valoarea.’ Alte comentarii: ‘Sistemul de învățământ este gândit 100% pentru a recompensa și pune în valoare
profilurile de învățare neurotipice. Gândirea diversificată este tratată cu un dispreț benign, iar copiii rămân un dubiu,
ceea ce conduce adesea la o stimă de sine afectată din care s-ar putea să nu își revină în mediu post-școală’.
Există un grad ridicat de optimism privind gama și calitatea serviciilor oferite copiilor cu CES în afara școlii, mai ales
pentru dislexie. Totuși, există voci în grupurile de lucru care susțin că multe dintre aceste servicii nu au fost
întotdeauna descrise ca ‘extra-curriculare (de ex. înotul și ieșirile sociale), ci mai degrabă servicii ‘intra-curriculare’
(de ex. lecții de alfabetizare sau formare pe abilități sociale), și/sau ar trebui furnizate de către stat fără nici un cost
suplimentar (de ex. îngrijire temporară pentru familii). Se subliniază faptul că sectorul non-profit/caritabil a furnizat
numeroase servicii care ar fi furnizate chiar de stat în alte jurisdicții. Totuși, se subliniază faptul că numeroase
asemenea organisme sunt susținute de stat cu solicitare explicită ca aceste resurse să fie utilizate pentru a furniza
aceste servicii.
Dependența de voluntariat, percepută pe de o parte ca un aspect de apreciat (‘știi că persoanele implicate o fac
pentru motivele corecte’) a acestor servicii, poate conduce la probleme de asigurare a calității și de guvernanță. De
asemenea, sprijinul acordat în acest cadru, chiar dacă adesea la o calitate ridicată, nu este coordonat cu ce se întâmplă
cu aceste servicii furnizate în școli, iar de aici rezultă dificultăți de organizare și împărtășire de informații care revin
părinților, ceea ce poate fi dificil dacă aceștia sunt copleșiți de natura dificultății sau dizabilității copilului (sau dacă
au chiar ei o dizabilitate, de ex. dislexie severă).

Concluzia este că ABILITĂȚILE ȘI COMPETENȚELE UTILE/NECESARE PENTRU PROFESORII PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
sunt:

• Înțelegerea categoriilor de CES
• Gândirea critică
• Practica reflectivă, utilizând un răspuns pentru modelul de măsuri
• Înțelegerea proceselor de evaluare pentru (1) identificarea elevilor cu nevoi și (2) monitorizarea

răspunsului la măsuri
• Flexibilitatea în răspunsul pentru cerințele individuale ale fiecărui elev
• O abordare cooperantă și în întreaga școală și un etos orientat către incluziune
• Includerea părinților și elevilor ca parteneri activi
• Cooperare cu alți profesori pentru a schimba exemple de bune practici, instrumente utile și abordări
• Empatie și pozitivism, încrederea că elevii pot și vor face progrese
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RĂSPUNDEM NEVOILOR EDUCAȚIONALE ALE ELEVILOR CU CES:

NEVOILE DE FORMARE ALE CADRELOR DIDACTICE

Cadrul legislativ din Italia privind Cerințele Educaționale Speciale (CES) sprijină încurajarea tuturor celor implicați
în procesul didactic, conform unei opinii pedagogice, în vederea promovării practicilor mai incluzive și pentru
a combate stereotipurile, discriminările și inegalitățile din educația școlară. 

El definește CES ca pe o gamă largă de cerințe permanente sau temporare în școală: dizabilități, tulburări
specifice de învățare, dezavantaje socio-economice, culturale sau lingvistice.

Toți elevii cu CES sunt incluși în educația normală, chiar dacă există puține institute pentru elevi care sunt orbi
sau surzi, precum și școli cu sarcini specifice în domeniul educării elevilor cu dizabilități severe.

Legislația specifică măsurile educaționale și didactice de aplicat de la nivel preșcolar pentru a sprijini procesul
corect de predare și învățare (de ex. screening, diagnosticare și certificare, depistare timpurie în școli, planuri
educaționale personalizate etc.).

Mai ales, ‘pentru majoritatea elevilor cu cerințe educaționale speciale din sistemul de învățământ din Italia,
legea prevede formularea de planuri educaționale speciale’ care să le permit acestora să își îmbunătățească
abilitățile și cunoștințele, pe baza abilităților proprii și a zonelor de îmbunătățire potențiale. Acestea se numesc
[..] planuri didactice personalizate (PDP) și sunt redactate de profesori, medici, părinți și alți profesioniști implicați
în educația/viața elevului”1 .

În timp ce elevilor cu dizabilități li se recunoaște dreptul la un specialist/profesor itinerant, ceilalți elevi cu CES
au la dispoziție profesorii de la clasă care redactează planuri și implementează măsurile de compensare și
dispensare necesare ce permit elevilor cu CES participarea la activitățile didactice împreună cu clasa.  
În plus, fiecare școală întocmește un Plan de incluziune specific în cadrul unui Plan educațional pe trei ani
(PTOF). Cadrele didactice și personalul auxiliar vor fi incluse în Planul de incluziune, iar evaluarea gradului de
incluziune al școlii a fost introdusă în evaluarea școlii.

Deși cadrul legislativ este unul dintre cele mai incluzive și complete din Europa, în ultimii ani a existat o
discrepanță în creștere între ceea ce legislația prevede și aplicarea ei (de ex. nerespectarea limitei de 20 de
elevi în clasele care includ elevi cu dizabilități; ne-redactarea de PDP-uri de către profesorii de la clasă; lipsa
formării inițiale obligatorii privind predarea incluzivă pentru profesorii de la clasă; lipsa de cooperare dintre
autoritățile regionale și locale).

Drept urmare, implementarea în sine a legislație este delegată într-o măsură prea mare angajamentului

1 Agenția europeană pentru nevoi special și educație incluzivă, informații despre Italia – Sistemul de
oferire de sprijin și de specialiști, 2018   (https://www.european-agency.org/country-
information/italy/systems-of-support-and-specialist-provision)

Clasa "prietenoasă CES" în școală. Educație incluzivă / incluziune
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profesional al cadrelor didactice și al managerilor de școli, precum și prea dependentă de complexitatea
cerințelor de satisfăcut în fiecare clasă/școală și de resursele umane și financiare disponibile. În plus adesea,
sistemul școlar nu facilitează cooperarea dintre profesori, încurajând competitivitatea

În acest context, acțiuni de schimb și formare ca cele incluse în MAGIC SENS capătă o valoare semnificativă.

Profesori și școli

Dat fiind cadrul legislativ din Italia și dificultățile din implementarea acestuia, educația incluzivă din școli trebuie
să se bazeze în principal pe profesori și pe ascultare și colaborare între profesorii de la clasă, chiar dacă în
majoritatea cazurilor școala nu oferă un mediu adecvat pentru aceasta. 

Cadrele didactice necesită competențe, instrumente și ocazii de a se confrunta cu privire la strategiile și
instrumentele adoptate. Între profesorii de la clasă există păreri diferite, drept urmare acesta este un mediu
de colaborare și schimb foarte bogat: o bună practică cu privire la ascultare poate fi stabilită pentru a se ajunge
la diseminarea practicilor de predare eficace prin simulare și exploatare.

În conformitate cu această abordare, principalele nevoi de formare ale profesorilor din Italia au legătură cu
următoarele zone de competență:

• Gândire critică
• Cooperare cu colegii
•   Spirit de inițiativă
•   Flexibilitate în stabilirea și implementarea de strategii didactice, adaptarea la nevoile elevului
•   Înțelegerea nevoilor elevilor
•   Managementul relației cu părinții
•   Schimb între profesori privind bunele practici, metodologii și instrumente
•   Ascultare activă 
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ROMÂNIA
RĂSPUNDEM NEVOILOR EDUCAȚIONALE ALE ELEVILOR CU CES

NEVOILE DE FORMARE ALE CADRELOR DIDACTICE

Întregul sistem educațional bazat pe concurență și pe acumularea de cunoștințe teoretice și neavând structura
de sprijin necesară (adaptarea punctuală a curriculei, profesioniști bine pregătiți etc.) creează dificultăți pentru
o incluziune adevărată a copiilor cu CES din clase/școli normale. Această situație generează o stare conflictuală
continuă între părinți și școală și între profesori (cei care acceptă să lucreze cu copii cu CES se simt prea încărcați
deoarece, chiar dacă legea prevede un număr mai mic de elevi în clase cu copii cu CES, acest lucru nu se
întâmplă). Puținele povești de succes se datorează mai degrabă eforturilor individuale ale profesorilor dedicați
și talentați care vin în contact cu părinți cooperanți care le susțin efortul.  

Nu există nici o diferență între modul în care cadrele didactice din școlile primare pot aborda cazurile de CES,
deoarece acestea au mai mult timp pentru copil, pot observa fiecare schimbare și reacție a elevului.  

Cazul special al copiilor cu TSI devine mai evident pentru cadrele didactice din școli primare deoarece acestea
sunt primele care observă dificultățile specifice ale acestor copii, în comparație cu colegii lor, chiar dacă nu
prezintă comportamente problematice sau dificultăți generale pentru a fi considerați elevi cu CES. Lipsa
informațiilor și a cooperării cu părinții pentru a permite acestor copii să fie evaluați și certificați poate avea un
impact important asupra dezvoltării copilului și poate crea dificultăți majore în clasele superioare. 

În această situație, majoritatea participanților la proiect AU SOLICITAT cursuri specifice axate pe:

• metode de identificare a copiilor cu TSI
• instrumente de lucru la clasă,
• cum abordăm părinții? Și transferăm unele competențe necesare pentru a lucra și comunica

cu părinții și specialiștii (de ex. logopedul)
• cum abordăm problema cu ceilalți părinți și copii. 

Experiențele pozitive sunt rare. Cadrele didactice care au făcut cursuri sau au studiat pe cont propriu diverse
teme privind CES și, mai recent, TSI, au dat exemple de metode utilizate la clasă cu elevii, pentru a încuraja a-
i încuraja pe aceștia să se integreze în grup și să se simtă mai acceptați. 

Există mențiuni privind abordările multisenzoriale, lucrul în grupuri, integrarea copiilor cu CES în grup, predarea
interactivă, învățarea prin joacă pentru a compensa eventualele dificultăți ale copiilor, etc. Nu există o regulă
generală, fiecare profesorul încercând să identifice o metodă adecvată care ar trebui să includă și copiii cu CES. 

Am observat, de asemenea, reacții pozitive la nivelul conducerii școlii, deoarece există manageri interesați să
deschidă școala pentru incluziune și să experimenteze noi metode pedagogice.

În ceea ce privește TSI, prevederile legale sunt mai generoase și eficiente la ECE și cadrele
didactice din ciclul primar pot experimenta metode diferite, dar există ezitări la nivel

Clasa "prietenoasă CES" în școală. Educație incluzivă / incluziune
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gimnazial și liceal, iar lipsa înțelegerii adevărate a rolului instrumentelor de compensare (cum ar fi scriere,
maparea informaților, evaluarea orală etc.) generează numeroase probleme. 

Discriminarea pozitivă a elevilor cu TSI nu este foarte bine înțeleasă, deoarece paradoxul acestor copii inteligenți
cu dificultăți de învățare semnificative nu este încă bine explicat profesorilor și colegilor de clasă.

Incluziunea eficace depinde de cooperarea dintre părinți – școală – specialiști și de sprijinul acordat de autorități
din punct de vedere al prevederilor legale, formării, finanțării pentru instrumente de predare și profesioniști. 

Profesori și școli

Profesorii au nevoie de formare foarte specifică și punctuală și de sprijinul eficace al specialiștilor pentru o mai
bună înțelegere a fiecărei nevoi. 

Din păcate, practica incluzivă arată cât de dificil poate fi de realizat acest parteneriat în școlile noastre. Dacă
copilului i s-a aplicat eticheta ‘CES’ sau ‘TSI’, profesorul poate generaliza sau minimiza excesiv dificultățile
acestuia. Adesea, profesorii concept sarcini repetitive, ușoare pentru copil, nu pot observa aspectele pozitive
deoarece se află sub influența eșecurilor zilnice trăite de acești copii, până când se înregistrează un progres. 

Profesorii încearcă să identifice soluții punctuale, cum ar fi teste diferite cu nivel de dificultate mediu, colegi
de sprijin pentru elevii cu CES, utilizarea tehnologiei moderne / lecții video, etc., dar acest tip de intervenție
nu este coerent, profesionist și sistematic. 

Este evident că profesorii necesită:
•   un sprijin mai bun și mai eficace din partea specialiștilor (ar trebui să existe mai multă emfază pe rolul
consilierului școlar și/sau al psihologului);•   di corsi di formazione specializzati;
•   cursuri specializate;
•  să beneficieze de pe urma prevederilor legale care specifică un număr redus de elevi, dacă în clasă există
unul sau mai mulți elevi cu CES/TSI;
•   o reformă importantă a curriculei pentru toți elevii, mai flexibilă și mai adecvată tuturor nivelurilor de
capacitate ale elevilor. 
Unii profesori ar prefera ca elevii cu CES severe din clasele speciale să fie integrați în școala normală, dar această
practică nu a fost de succes până în prezent.  
Există, de asemenea, o nevoie urgentă de identificare timpurie a dificultăților de învățare, mai ales a riscurilor
TSI. Un program de screening și o formare privind acest screening ar trebui să fie foarte utile profesorilor din
școlile primare.
Este nevoie urgentă de concentrare asupra acestei zone deoarece această categorie de elevi (cu excepția
cazurilor foarte complexe) are cele mai mari șanse de a avea rezultate integrate bune, dacă profesorii utilizează
metode adecvate. 

Profesorii au solicitat cursuri pe următoarele teme: metode de predare cu exemple practice, integrarea noilor
tehnologii în procesul de predare, instrumente de predare. Solicitarea specifică de cursuri a fost pentru o
abordare interactivă și practică. 

Ministerul Educației ar trebui să fie mai activ în sprijinirea profesorilor și părinților și să se implice în crearea
unui mediu de incluziune adevărat, deoarece simpla declarație din politici nu este suficientă.
Programele de tip after school pentru elevi cu CES, centre de re-educare finanțate de stat/administrația locală
ar trebui să preia presiunea resimțită de școală atunci când se încearcă integrarea elevilor din această categorie.

România are încă multe de făcut, dar există potențial și ONG-urile, împreună cu organizaţiile profesorilor, în
acest caz FSLI, am experimentat eficiența acestei cooperări în numeroase rânduri la cursuri, conferințe şi în
proiecte. 

Comunicarea, colaborarea şi muncă în echipa formată din părinte – profesor – specialist sunt
cheia succesului integrării unui elev cu CES în clasă!
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RESURSE
1. Prietenul dislexicului la literatura română – material

compensatoriu TSI pentru clasele 5-8
http://dislexia.ro/2019/04/03/prietenul-dislexicului-la
literatura-romana-tsi/

2.   Prietenul dislexicului la limba română – material
compensatoriu TSI pentru clasele 5-8
http://dislexia.ro/2019/04/03/prietenul-dislexicului-la
limba-romana/

3.   www.dyslexiaIDA.org
4.   https://www.xmind.net/download/xmind8
5. https://www.minedu.gov.gr/
6. http://www.pi-schools.gr/special_education
7. http://www.prosvasimo.gr/EDEAY 
8. http://iep.edu.gr/en/
9. http://www.poseepea.blogspot.com/
10. https://www.newseae.gr/
11. https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-
childhood-intervention-analysis-of-situations-in-europe-key-aspect
s-and-recommendations_eci_el.pdf
12.https://blogs.sch.gr/2dimstav/files/2013/02/%CE%BD%CF%8C
%CE%BC%CE%BF%CF%82-3699-2008-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE
%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
13. http://specialeducation.gr
14. http://www.pi-schools.gr/special_education/kofosi-a/kofosi-
a-part-04.pdf
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15. https://idrimakofon.gr/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1
%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
16. https://slideplayer.gr/slide/1970027/
17. https://www.minedu.gov.gr/
18. http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
19. https://www.alfavita.gr/eidiki-agogi
20. https://www.mysep.gr/
21. https://www.noesi.gr/
22. https://www.newseae.gr/ 
23. http://www.especial.gr
24. http://www.specialeducation.gr
25. http://www.poseepea.blogspot.com/
26. http://www.posgamea.gr
27. http://www.esamea.gr
28. http://www.dyslexia-goneis.gr
29. http://www.adhdhellas.org
30. ttps://www.european-agency.org/country-information/italy/systems-of-support-
and-specialist-provision
31. ttps://www.european-agency.org/country-information/italy/systems-of-support-
and-specialist-provision
32. https://www.monash.edu/rlo/quick-study-guides/brainstorming-and-mind-
mapping
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